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  املقدمة 
  

احلمد للِّه رب العاملني ، والصالة والسالم على نبينا األمني ، وعلى آله وصـحبه    
  .. ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين 

  .. وبعد   
  من الدراسات السخريةَ يف األدب العريب ـ شعراً ونثراً ـ    لقد تناولت إالّ العديد

أغلبها عدم عنايتها العناية الكافية بدراسة مصطلح السخرية والتمييز بينه  أن املالحظ على
حيث  ـوبني عدد من املصطلحات القريبة منه ، كالفكاهة واهلجاء ـ على سبيل املثال   

دأبت هذه الدراسات على اخللط بينهما وبني السخرية بوصفها مصطلحات فنية وأدبيـة  
الفـرد أو اجلماعـة أو العـادات والتقاليـد أو      حنوتشترك يف اخلطاب النقدي املوجه 

  . السلوكيات اخلاطئة اليت تتصف ا بعض اتمعات اإلنسانية 
  

لدراسة السـخرية يف   تعرضتإضافةً إىل ذلك ، جند بعض هذه الدراسات حينما   
هلـذه  املتتبع  إالَّ أنّ؛ ها بالعصر العباسي دون غريه من العصور تالشعر العريب ، فإا ربط

القضية يف األدب العريب جيد هلا جذوراً راسخة يف مقطوعات وأبيات متفرقة عند شاعرين 
حسان بن ثابت واحلُطيئة ، كما جندها مبثوثة يف فن النقائض السيما عند : خمضرمني مها 

  . جرير والفرزدق ، اللذين أبدعا يف هذا الفن أميا إبداع 
  

وبشار ) هـ 161.ت( العباسي كأيب دالمة  أن ربط السخرية مبشاهري العصركما   
) . هـ 284.ت( ، وابن الرومي ) هـ 199.ت( واس ، وأيب ن) هـ 165:ت( ابن برد 

لشعراَء آخرين برعوا يف الفن الساخر مثلهم ، ورمبا فـاقوا  ـ ولو استطراداً ـ  دون ذكر  
علي بـن  : هم هم وهؤالء الشعراء الذين نقصد .تناوله ، فيه جمافاة للحقيقة بعضهم يف 

( الالحقـي  أبـان  و، )هـ175.ت(بن عمار الدولتني ، وإمساعيل  اخلليل من خمضرمي
تـوفِّي يف  ( ومخلَّد بن بكّـار  ، )هـ230.ت(، وحممد بن يسري الرياشي )هـ 200.ت

أدرك بداية القـرن الرابـع    ، واحلمدوين الذي) لثالث اهلجري القرن االنصف األول من 
الذين سبق إلبراهيم النجـار أن ذكـرهم يف   ، )هـ 302.ت( ن بسام اهلجري ، وعلي ب
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، وأثبـت هلـم   )1()مسلك التهزل(وقد صنفهم ضمن ) شعراء عباسيون منسيون ( كتابه 
جمموعة من النصوص الشعرية السافرة املتنوعة من دون أن يتعرض لدراستها دراسة فنيـة  

   . تستنطقها ، وتبني قيمتها الفنية واألدبية 
  

ضمن دراسـة فنيـة   وغريها عزم الباحثُ على استجالء هذه األمور ومن هنا ،   
، وذلك انطالقاً من ) السخرية عند شعراء القرنني الثاين والثالث اهلجريني ( موازنة بعنوان 

هذين القرنني من جانب ، وكـون  حمصورون يف املشاهري واملغمورين أن هؤالء الشعراء 
عـن   خمتلفةخماً واتساعاً يف عدد الشعراء الذين سلكوا مسالك هذين القرنني شهدا تض

وقد اتسـمت هـذه   األغراض التقليدية اليت عرِفت قبل العصر العباسي من جانب آخر ، 
ومنها علـى سـبيل   ، املسالك بالطابع الساخر وإن اختلفت مواضيعها ودوافعها النفسية 

والرقاعة ، والسخف ، والسماجة والتحامق ، والتطفيل ،  مسالك الكدية ، والتثاقلاملثال 
  . اليت مازالت مل تنل حقَّها من الدراسة الفنية اجلادة 

  

وتكمن أمهية هذه الدراسة يف كوا تتناول هذا املوضوع املهم ـ السـخرية ـ      
على عجل عنـد   دراستهابالذي قصرت يف تناوله كثري من الدراسات ، فاكتفى بعضها 

دراسة الشعر عن ف بعضها اآلخر كبينما استندها بالعصر العباسي ، مشاهري الشعراء وح
شعريةً ـ ظنا من أصحاا أنه   ةًـ بناًء ولغةً ووزناً وصور                        الساخر 

  . أقل قيمة أدبية من فنون الشعر األخرى 
  

ـ    ريب ويف وقد تتبع الباحث الدراسات السابقة اليت تناولت السخرية يف األدب الع
اجتاهاً زمنياً يف  ى عدد من هذه الدراسات اليت اجته بعضهافعثر عل، العصر العباسي حتديداً 

  . فيما فضل بعضها اآلخر دراستها عند شخصيات بعينها ، تناول السخرية 
  

السخرية يف األدب العـريب حـىت   ") نعمان طه . د( ومن هذه الدراسات دراسة   
مث أردفـه  الباحث يف بداية دراسته ملعىن الضحك ،  عرضحيث ت،  "القرن الرابع اهلجري

يف اللغة والقرآن الكرمي والبالغة العربية ، بعدها حتـدث  باحلديث عن مصطلح السخرية 

                                         
  . 298ـ  3/103شعراء عباسيون منسيون ، : ينظر  ـ) 1(
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حسـان بـن   : عن السخرية عند عدد من الشعراء والكتاب خالل زمن الدراسة ، وهم 
مث ذيل دراسته العالء املعري ،  وأبو ، اءواجلاحظ ، وأبو العين، واحلطيئة ، وجرير ، ثابت 

، ومن هنا فقد اقتصر بذكر مناذج من مقطوعات احلمدوين من دون أن يتعرض لدراستها 
 عـرض على ذكر هذا العدد القليل من أعالم الشعراء والكُتاب املشهورين من دون أن يت

زمنيـةً ليسـت    مدةًكتب التراث بنتاجهم الساخر السيما وأنه درس تغص لسواهم ممن 
  . بالقصرية 

  

حممـد مصـطفى   (للباحث  "شعر السخرية يف العصر العباسي"فيما جند دراسة   
، الذي أعدها لنيل درجة املاجستري يف األدب يف كلية دار العلوم جبامعة القاهرة عام )سالّم

مث ، ) يـة  اللغتني العربية واإلجنليز( ملعىن السخرية يف  هاعرض الباحث فيتوقد م ، 1974
، وذلك يف متهيد دراسته عرض لنماذج من الشعر الساخر للعصور السابقة للعصر العباسي

وشـعراءها  على بابني اثنني تناول فيهما شـعر السـخرية   باقي موضوعاته قسم  هاوبعد
أثر احلياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية والدينية مث درس املشاهري يف العصر العباسي ، 

ور الشعر الساخر، مث تبعها بدراسة لدوافع السخرية وظواهرها يف هذا العصر، خامتاً يف تط
دراسته بذكر خصائصها العامة اليت ميزا عن غريها من الفنون ، ويالحظ علـى هـذه   

السخرية والفكاهة واهلجاء وغريها من املصطلحات  اتبني مصطلح تفريقهاالدراسة عدم 
ذكر عدد آخر من الشعراء العباسيني الذين أبدعوا يف هذا الفن  املشاة ، كما أا أغفلت

  . كاملشاهري ، ورمبا فاقوا بعضهم فيه 
  

سخرية املتنبـي يف "املسماة ) يس سعد حممد إبراهيم قميح ( أما دراسة الباحث   
يف كليـة اآلداب مـن جامعـة    اليت قدمها لنيل درجة املاجستري يف األدب  ، "كافورياته
، مث  بني الساخر واهلـاجي الباحث يف بداية دراسته فرق  فقدم ، 1992ية عام اإلسكندر

انطلق يف احلديث عن سخريات املتنبـي من كافور وعيوبه اخلُلُقية واخلَلْقيـة، موضـحاً   
ق به من اجلوانب الفنية املعتاد دراستها يف شـعر  لخصائص شعر املتنبـي الساخر وما يتع

جيده يتجاهل  ) اهلاجي (و)  الساخر (بني تفريقه ن املدقق يف إالّ أ ن سابقيه ،عالسخرية 
وذلك لوجود بعض اجلوانب املشتركة ؛ أن الفرق بني االثنني يف الشعر العريب ليس بكبري 

ذ الشـاعر  ااختواستخدام املبالغة ، وبينهما اليت تكمن يف اشتراكهما يف اخلطاب النقدي ، 
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 إضافةً إىل أن الشاعر الساخر هو شاعر ن نفسه أو مجاعته ع امنهما وسيلة دفاع يذود ،
  . هجاء بطبعه

 "السخرية يف شعر ابن الرومـي ) "سهام سالّم عباس حدين ( أما دراسة الباحثة   
اليت أعدا لنيل درجة املاجستري يف األدب يف كلية اآلداب من جامعة اإلسكندرية عـام  

نافيةً أن يكون صطلح السخرية يف اآلداب األوروبية فيها الباحثة مل عرضتم ، فقد ت1995
وهذا ما تبطله النصـوص السـاخرة الـيت    ا قبل العصر العباسي ، هاألدب العريب قد عرف

الباحثـة   ناولت، كما ت) اجلاهلي واإلسالمي واألموي ( وجدناها متثل نصوص العصور 
يف العصر العباسي مركزةً على اخلصائص الفنية للتصوير  بشيء من التفصيل شعر السخرية

بذكر الدوافع اليت جعلت  عنيتالساخر عند ابن الرومي وتفوقه يف هذا اجلانب ، كما أا 
بأنه منبـوذ  "الشاعر العباسي عامة يتجه حنو السخرية ، ألنه ـ وحسب رأيها ـ يشعر   

إىل السخرية يشـهرها  "ولذا فإنه يلجأ  ،)1("وحماصر وأن اتمع من حوله خينقه ويسحقه
باحثاً من خالهلـا عـن خمـرج         سالحاً قوياً يف وجه اتمع ليحمي نفسه ويركن إليها 

  . )2("وحل
الفين لشـعر  للجانب  تهاخصصت الفصل األخري من دراسفقد إضافةً إىل ذلك ،   

والقافية ـ اللغـة ـ     البناء الشعري ـ الوزن "عن فيه  حتدثتالسخرية عند ابن الرومي 
  " . الصورة الشعرية ـ القدمي واجلديد ـ وغريها

  

السخرية يف أدب ) "عمر ديب يونس ( هي دراسة الباحث فيما جند دراسة أخرى   
امعـة قـاريونس   جباليت قدمها لنيل درجة املاجستري يف األدب يف كلية اآلداب ،  "املعري
السخرية يف املعاجم اللغوية ويف القرآن الكرمي  الباحثقد تناول فيها . م 1995عام سابقاً 

من دون أن يذكر املعىن االصطالحي ملعىن السخرية ، وعلى الرغم من أنه أكد علـى أن  
لشعراء السخرية يف العصر العباسي  ذكرهإالّ أنه عند ، العصر اجلاهلي مل خيلُ من السخرية 

ري كاحلمدوين وابن بسام على سبيل سخرية آخرين من غري املشاهأغفل اإلشارة إىل شعراء 
املثال ، كما أنه مل يقدم لنا دراسة فنية لبناء قصيدة السخرية أو املقطوعة الساخرة ، وهذه 

                                         
  . 39السخرية يف شعر ابن الرومي ، ص ـ) 1(
   .نفسه وضعامل ـ) 2(



 6

من الدراسات السابقة تناولُها ، وذلك على الرغم من تفـرد قصـيدة    الكثري فاتاملسألة 
 بوحدة املوضـوع والبنـاء   عند كثري من شعراء القرنني الثاين والثالث اهلجرينيالسخرية 

وما النصوص اليت سنذكرها ـ الحقـاً   األوزان والقوايف واللغة والصور الشعرية ،  زـّمتي
   .ـ للشعراء املغمورين إالّ دليلٌ على ذلك 

  
  

أما املنهج الذي ارتآه الباحث هلذه الدراسة فهو املنهج املتكامل الذي يتـيح لـه     
  . مصداقيةً وجدة  الوصول إىل أفضل النتائج وأكثرها

  

  . وقد جاء بناء الدراسة مقسماً على أربعة فصول وخامتة   
تناول فيه الباحث ثالث قضايا قُسـمت  : الدراسة التمهيدية الفصل األول ـ    

  : على ثالثة مباحث 
لسخرية لغةً واصطالحاً فيه الباحث ملعىن ا عرضت: ـ مفهوم السخرية املبحث األول   •

  . فرق بينها وبني الفكاهة وبالغةً ، وال
  . درس فيه الباحث العالقة بني السخرية واهلجاء : املبحث الثاين  •
لسخرية قبل العصر العباسي مورداً األدلة عن االباحث فيه  دثحت: ويف املبحث الثالث  •

  . على وجودها يف هذه املدة الزمنية 
الباحث هؤالء فيه فقد صنف : أما الفصل الثاين ـ شعراء السخرية العباسيون    

  : الشعراء على جمموعتني 
                                           أبو دالمة ، وبشـار بـن بـرد ،    ( وهم أربعة : شعراء مشهورون املبحث األول ـ   •

  ) . وأبو نواس، وابن الرومي 
وإمساعيـل بـن   علي بن اخلليل ، ( وهم سبعة : شعراء مغمورون املبحث الثاين ـ   •

ومخلَّد بن بكار ، احلمـدوين ،  وحممد بن يسري الرياشي ، وأبان الالحقي ، ، ارعم
فنية م ومورداً مناذج من أشعارهم الساخرة مقرونة بدراسة فاً ، معر) وعلي بن بسام 

  . ق أصحاب كل جمموعة أو اتفقوا موازنة تربز فيما تفو
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جاء هذا الفصل يف ثالثـة  وقد : الفصل الثالث ـ شعر السخرية أثره وقيمته    
  : مباحث

وقد تناول الباحث أثر العوامل السياسية : املبحث األول ـ أثر البيئة يف شعر السخرية   •
واالجتماعية واالقتصادية والثقافية يف شيوع شعر السخرية يف العصر العباسي بشـكل  

  . الفت 
ث عن هذا األثر يف حتدث الباح: املبحث الثاين ـ أثر شعر السخرية يف الشعر العريب   •

م الشعر العـريب ، ومهـا   عند علَمني من أعالمث أغراض الشعر العريب التقليدية بعض 
ميثّالن القرنني التاليني لزمن الدراسـة ، ومهـا   املتنبـي وأبو العالء املعري بوصفهما 

  . القرنان الرابع واخلامس اهلجريان 
الفنيـة  وتبينت لنا قيمته : شعر السخرية أما املبحث الثالث ـ القيمة الفنية واألدبية ل  •

أمـا  . به من خالل اعتماده تقنيات فنية كالتصوير الساخر ، واملفارقة واحلوار وما شا
النصوص الساخرة لعصرها وبيئتها وانغراس شعرائها يف فتكمن يف متثيل ، قيمته األدبية 

مـن تشـوهات   واقعهم وتأثرهم به وحماولتهم إصالح ما ميكن إصالحه مما حلقـه  
  . وسلوكيات غري أخالقية 

  : مبحثني  مشلو، للدراسة الفنية خصص الفصل الرابع   
فيه الباحث لبناء قصيدة السـخرية ، والـوزن والقافيـة ،     عرضاملبحث األول ـ ت  •

  . واملعجم الشعري 
الصـورة الشـعرية ، التقليـد    : املبحث الثاين ـ وتناول فيه الباحث القضايا التالية   •

  . الطبع والصنعة التجديد ، و
  . وقد ختم الباحث دراسته خبالصة ألهم النتائج اليت توصلت إليها هذه الدراسة   

  
أما أهم الصعوبات اليت واجهت الباحث فـتكمن يف شـح الدراسـات الفنيـة       

والعموميات ، مما أجلـأه يف   الشعري الساخر بعيداً عن التنظري والتحليلية اليت تباشر النص
ض األحيان لالعتماد على عدد من املقاالت اإللكترونية اليت يف أغلبها تدرس السخرية بع

  .يف النثر ال الشعر
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ومن الصعوبات كذلك عدم حصول الباحث على بعض املصادر املهمـة ، ممـا   
اضطره للنقل عن مراجع أخرى ، األمر نفسه واجهه الباحث يف املراجع مما جعله يستبعد 

شعراء ( لشوقي ضيف وكتاب ) الفكاهة يف مصر ( مثال ذلك كتاب  بعضها من الدراسة
، ماعدا ذلك واجه الباحـث مـا   ألمل مسكوين ، أو للنقل عن مراجع أخرى ) هازلون 

  .يواجهه نظراؤه البحاث من مشاق السفر داخل أرض الوطن وخارجه جلمع مادته العلمية
  

طـاهر  : ( ستاذي الفاضل الدكتور أتوجه بالشكر واالمتنان ألالّ أن وال يسعين إ  
ىل إسبيل الوصول بعملي هـذا  من جهد مضنٍ ومتواصل يف على ما بذله ) عمران الطري 

  . داعياً اَهللا أن جيزيه عين األجر والثواب أفضل صورة ، 
كما أثين بالشكر والعرفان باجلميل ألساتذيت بقسم اللغة العربية وآداـا جبامعـة     
، مر خليفة ، والدكتور فيصل احلدادد دغيم ، والدكتور عمتور حمالدك: ، وهم  بنغازي

أمحد عمران ، والدكتور عـوض الصـاحل،   والدكتور عبداملطلوب الطبويل ، والدكتور 
وال واألستاذ امراجع الطلحي، والدكتور حممد لياس ، والدكتور شعبان عوض العبيدي ، 

  .قدمته يل من عون ومساعدةيفوتين أن أشكر الدكتورة هنية الكاديكي على ما 
كما أخص بشكري وتقديري األستاذين العزيزين الـدكتور إبـراهيم حـترية،      

، عضوي هيئة التدريس بكلية اآلداب والعلوم باملرج ، شاكراً يف والدكتور هالل اجلهاد 
ـ  و، الطباع املخلص واملتميز األستاذ عبدالباسط الشحومي الوقت نفسه   ةالعـاملني مبكتب

اآلداب والعلوم باملرج على ما قدموه يل من العون يف وصـويل لـبعض املصـادر    لية ك
وجيزي واملراجع اليت اعتمدت عليها يف دراسيت هذه ، داعياً اَهللا أن يوفقين ملا حيبه ويرضاه 

  . كلَّ من مد يل يد العون عين خري اجلزاء 



  
  
  
  

  الفصل األول
  الدراسـة التمهيدية

  
  
  
  
  
  

  .مفهوم السخرية: املبحث األول   
  .العالقة بني السخرية واهلجاء: املبحث الثاين   
  .السخرية قبل العصر العباسي: املبحث الثالث   
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  املبحث األول 
  مفهوم السخرية 

  

    : معىن السخرية اللغوي 
شىت ، غـري أن أقرـا   عان متنوعة وبدالالت وردت السخرية يف معاجم اللغة مب  

سخر فالن سخرةً " )1(للذهن هو الضحك واإلضحاك ، فقد ذكر صاحب أساس البالغة
سخرت منـه وسـخرت بـه    "ورد  )2(ويف اللسان". يضحك منه الناس ويضحك منهم

  . )3("وهزئت منه وهزئت به والسخرة الضحكة"، وأضاف "ضحكت منه وضحكت به
مث نـرى صـاحب   األوىل ،  املرتبةخرية هنا مرادفة للضحك واإلضحاك يف فالس  

استخدام هذا املعىن  )*(، وقد كثر يف القرآن الكرمي" اهلزء"اللسان يضيف معىن آخر وهو 
كنـتم  ل أباهللا وآياته ورسـوله  ق [: مرادفاً للسخرية ، ومنها قوله تعاىل يف شأن الكفار 

ولقـد   [: السخرية معاً وباملعىن نفسه فقال سـبحانه  وقد ذكر اهلزء و .)4(]تستهزئون
  . )5(]استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون 

  

، فجـاء   )القهر(أو  )التذليل(أضافت املعاجم اللغوية معىن ثالثاً للسخرية هو كما   
". يستعملهم بغري أجرلك وهؤالء سخرية للسلطان يتسخرهم وسخر اهللا " )6(يف األساس

السخرة الضحكة ، والسخرة كذلك ما تسخرت مـن دابـة أو   "ويف لسان العرب جاء 
فالسخرية هنا . )7("سخرته ، مبعىن سخرته أي قهرته وذللته: خادم بال أجر أو مثن ، يقال 

                                         
  ) . سخر(ـ الزخمشري ، مادة ) 1(
  ) . سخر(ـ ابن منظور ، مادة ) 2(
  .  نفسهـ املصدر ) 3(
كالضـحك واهلـزء والتـذليل    : ـ لقد ذكر القرآن الكرمي لفظ السخرية بأغلب استخداماا ومرادفاـا    )*(

ظاهرة الترادف يف ضوء التفسري البياين للقرآن الكرمي، : طالب حممد الزوبعي : ينظر . واالستعمال وغريها 
 . 113ـ  107ص

  . )65(ـة ، اآلية ـ سورة التوب) 4(
  . )11(، اآلية  ـ سورة األنعام) 5(
  ) . سخر(ـ الزخمشري ، مادة ) 6(
  ) . سخر(ـ ابن منظور ، مادة ) 7(
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هي التسخري مبعىن جعل الشيء مطاوعاً لك وخلدمتك ، وذا املعىن وردت آيات قرآنيـة  
ر مظاهر الكون إلرادته وعظمته وجعلها يف خدمة ظهر كيف أن اهللا سبحانه سخت كثرية

سخر لكم [: وقوله أيضاً  .)1(]والنجوم مسخرات بأمره  [: عباده ، ومنها قوله تعاىل 
ويف سياق ذكر الشـواهد   .)2(]والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرهالليل 

بنـا   وحري،  )الضحك ، واهلزء، والتذليل(ا السخرية مبعاين القرآنية اليت استخدمت فيه
ريا حىت أنسـوكم ذكـري   خفاختذمتوهم س [: الوقوف عند تفسري الطربي لقوله تعاىل 

مـرة  السـني  بكسر  )سخريا(، فقد وقف عند ضبط كلمة )3(]وكنتم منهم تضحكون 
بعض قُراء أهل  فقرأه ]سخرياً  [له اختلف القراء يف قراءة قو: "... وبالضم مرة ، وقال 

يتأولون يف وبكسر السني  ]سخريا  مفاختذمتوه [: احلجاز وبعض أهل البصرة والكوفة 
ذلك يف كسرها أن معىن ذلك اهلزء ، ويقول إا إذا ضمت فمعـىن الكلمـة السـخرة    

  . )4("واالستعباد
يكونـان   )ضحك واهلـزء ال(ونستنبط مما سلف ذكره من مرادفات السخرية أن   

 ايكونان بالفعل ، وأن الضحك واهلزء يكون جماهلم )التذليل والقهر(بالقول غالباً ، بينما 
الرحب هو الفن واألدب ، وذلك عندما جيد فيهما الفنانون أو األدباء وسيلة للتعبري عـن  

  . وآراءق ه من قيم وأخالونحيملا آرائهم وأفكارهم النقدية جتاه ما يرون أنه مناف مل
  

  :  )رخس(الداللة الصوتية ملادة 
عن جانب املعىن ، فكالمها مكملٌ لآلخر يف املعـىن  جانب الصوت ال يقل أمهية   

، اليت عرفنا أن  )سخر(العام للفظة ، ويف هذه الوقفة حناول استجالء اجلانب الصويت ملادة 
كالتهكم واهلزل والتندر : رى ، وهنالك معان أخ )الضحك ، واهلزء والتذليل(من معانيها 

على معىن السـخرية مـن   لقرب داللتها  )**(، ولكنا اكتفينا ذه املعاين الثالثة)*(وغريها

                                         
  . )12(، اآلية ـ سورة النحل ) 1(
   .املوضع نفسهـ ) 2(
  . )111(، اآلية ـ سورة املؤمنون ) 3(
  .  8/371، ) جامع البيان عن تأويل آي القرآن(تفسري الطربي : ـ الطربي ) 4(
، واللذعالتندر ، والعبث، : (سيالحظ أا كثرية ، فباإلضافة للمعاين السابقة سيجد ) السخرية(اين ـ املتتبع ملع )*(
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توحي للسامع باحلركة القوليـة أو   )الضحك واهلزء والتذليل(ويف العموم ، جند . غريها 
 :بقوله )سخر(مادة هذا املعىن فيما تدل عليه  )1(صاحب مقاييس اللغة فقد أمجلالفعلية ، 

فكيـف يكـون   ". السني واخلاء والراء أصل مطرد مستقيم يدل على احتقار واستذالل"
ل يصدر ممن لديه القـدرة  عبالقول ، واالستذالل بطبيعة احلال ف نهاالحتقار إذا مل يعبر ع

ـ  ]سخرياً[على استعمال غريه خلدمته واستعباده ، وبذلك قُرئت  ره يف التفسري الذي ذك
الذي ذكرناه سابقاً ، وقوله تعاىل يف  )2(]... فاختذمتوهم سخريا  [: الطربي لقوله تعاىل 

فبعضهم قـرأ بضـم    .)3(]... أم زاغت عنهم األبصار اختذناهم سخرياً  [: آية أخرى 
وكـال  ، )4(وبعضهم اآلخر قرأها بالكسر على معىن اهلـزء على معىن االستذالل ، السني 

واخلاء والراء ، وقد وقف عند هذا اجلانـب  حي باللني املنبعث من توايل السني  يونياملعني
وأصل : "نعمان طه ، مستنبطاً ما دلت عليه يف املعاجم اللغوية من الناحية الصوتية ، فقال 

من الناحية الصوتية ، فإذا تتبعناها عرفنا مقدار ذلـك،   )اللني(املادة يف املعجم تدور حول 
أو منفصلني ، ومن هذا يتـبني لنـا أن   ... متواليني  )***()س ، خ(رفان سواء أكان احل

واخلفاء ، وعدم اإلبانة بطريقة  )التذليل(يوحيان باللني  )سخر(يف كلمة  )س ، خ(احلرفني 
، ومـن هنـا   واللني هنا جنده يف طبع الساخر ، فهو لين الطبع العتماده عقله. )5("مباشرة

مؤثراً يف خصمه أكثر منه لو كان طبعـه يتسـم بالعاطفـة     يكون قوله أو فعله الساخر
لكلمـة   )اللغويـة والصـوتية  (، هكذا يتضح للباحث املدقق اتفاق الداللتني واالنفعال 

                                                                                                                     
 ) . ، واالستخفاف والعنطوالتهزل ، 

 ) . الضحك ، واهلزء ، والتذليل: (ـ املقصود ا  )**(
  ) . سخر(ـ ابن فارس ، مادة ) 1(
  . )111(، اآلية ـ سورة املؤمنون ) 2(
  . )62(، اآلية رة ص ـ سو) 3(
  .  23/116ـ تفسري الطربي ، ) 4(
ضـمن  ) س ، خ(ـ يف الدراسات الصوتية احلديثة املبنية على أساس تشرحيي معملي ، صـنف احلرفـان     )***(

حرف جمهور ، من هنا يتبني لنا أن الداللة املعجمية تتوافـق  ) ر(األصوات املهموسة ، فيما لوحظ أن حرف 
يف معىن اللني واهلمس واخلفاء ، وهذه األوصاف ال خيلو منـها األسـلوب   ) سخر(وتية ملادة مع الداللة الص
فن اإللقـاء ،  : وحممد ماهر فهيم .  21ـ   20األصوات اللغوية ، ص: إبراهيم أنيس : ينظر . الساخر عادةً 

 .  74ـ  73ص
  .  12ـ السخرية يف األدب العريب حىت اية القرن الرابع اهلجري ، ص) 5(
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اليت ال ختلو من صفات من  )الضحك ، واهلزء ، والتذليل(السخرية بداللتها اللغوية على 
فناناً سواء أكان لطبيعة الساخر  يرئيس وتلك مكون، وهذه  )اللِّني واإلخفاء والقهر(قبيل 

أديباً ، وميكن أن نستقرِئ ذلك يف أعماهلم الساخرة يف اللوحـة السـاخرة إن كـان     مأ
  . )*(رساماً، أو النص النثري إن كان كاتباً ، أو القصيدة الساخرة إذا كان شاعراً

    
  : معىن السخرية االصطالحي 

اآلن لتعريـف السـخرية يف    عـرض ، نتبعد استقصاء املعىن اللغوي للسـخرية    
أرجـع املصـطلح    )معجم املصطلحات العربية يف اللغة واألدب(االصطالح ، حيث جند 

)Irony(  إيروينا  ةالكلمة اليوناني: "ألصله اليوناين ، فقال)Eironeia(   ق منـهااليت اشت
اليونانية  ةبامللها، وكانت وصفاً ألسلوب كالم إحدى الشخصيات )**(املصطلح األورويب

وكانت هذه الشخصية تتميز بالضعف والقصر مع اخلبث  )Eironإيرون (القدمية املسمى 
الفخور األمحـق،   )Alazon(ائماً تتغلب على شخصية األالزون والدهاء ، كما كانت د

وذلك عن طريق اخلداع وإخفاء ما ميتاز به من قدرة وذكاء ، ويبقى املصـطلح األورويب  
فمن خالل هذا التعريف املطول نستشف أن قوام السخرية الذكاء . )1("ىنبذلك املعحيتفظ 

الذي عادةً ما خيفيه الشخص الساخر مدعياً اجلهل والغباء ، وهو املعىن ذاته الـذي جنـد   
تعنيه ، مثلما أشار أحد الباحثني نقالً عن دائرة املعارف الربيطانيـة،   )Sarcasm(كلمة 

يف الكالم حيجب فيها املعىن احلقيقي أو يعارض فيهـا املعـىن    حيث قال عنها بأا طريقة
من هنا جند أنفسنا أمام ثالثة مصطلحات للسخرية كل ، )2(احلقيقي باختيار كلمات معينة

                                         
إىل توظيف الداللة الصوتية الساخرة لبعض املفردات يف النيل من خصومه " جرير بن عطية"ـ لقد تنبه الشاعر   )*(

وهو شتم للنسـاء،  ) اجلَيثلوط(وهي االستخفاف وسرعة اإلناخة واحلمق ، و) خجخج(من ذلك مفردات 
فن : "علي فشوان ، مقال وأنور محيد: ينظر .  اسم يطلَق على اإلماء: الضخم اللئيم ، وجوخى ) : ضوطر(و

  .  Res-www.kau.edu.sa/show: ، نشر على املوقع " السخرية يف شعر جرير
ـ ، وهو يشبه النكتة الذكية ال) Satireساتر (ـ هنالك نوع من اهلجاء يف اآلداب الغربية يعرف باسم   )**(  ةالذع

يف األدب : عزالـدين إمساعيـل   : ينظر . أحياناً ، والتصوير الكاريكاتريي الساخر املضحك أحياناً أخرى 
  .  386العباسي ـ الرؤية والفن ، ص

  .  111، ص كامل املهندسـ جمدي وهبة و) 1(
  ) . و(شعر السخرية يف العصر العباسي ، رسالة ماجستري ، ص : حممد مصطفى سالّم : ـ ينظر ) 2(

http://www.kau.edu.sa/show
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حتمل معىن االستهجان والتكلم بطريقة  )Irony(: منها يدل على السخرية من زاوية معينة 
وقع الشعور بالضدية ، ويتكلَّم فيها بطريقـة  تنبعث من م )Satire(توحي باالمشئزاز ، و
ىل كلمـة  إمعانيها التظاهر باجلهل يف أثناء املناقشـة ، إضـافةً   من وتوحي باالستهزاء ، 

)Sarcasm()1( ترتكز على الذكاء املخفي، اليت  .  
ومن هنا ، يتضح لنا أن املصطلح األورويب للسخرية ال ينحصر يف مصطلح واحد   

فاملصطلحات الثالثة تدل على معىن واحد ذي موقف فلسفي يتخذ من  بعينه ، ومع ذلك
ما استخدمه سقراط يف حماوراته ألفالطون ، حيث عمد إىل التظـاهر  اجلدل وسيلة ، مثل

لبطالا ؛ قاصداً من ذلك باجلهل وإخفاء ذكائه مسلِّماً بآراء خمتلفة عن رأيه بغية الوصول 
، )2(يث يديل برأي خاطئ يضطر إىل تصحيحه بنفسهأن يوقع الطرف اآلخر يف اخلطأ ، حب

هي "، ولذا فإن بعضهم يرى أن السخرية  نقدفالسخرية من هذا النوع هي أنكى أنواع ال
وال ننسى كـذلك  . )3("حالة نفسية هادئة أميل إىل الطبع الفلسفي منها إىل طبع الشعراء
مـا حـاول   ها ، وهذا دور النقد الذي هو مقصد من مقاصد السخرية وهدف من أهداف

لون هزيلّ أديب موجه يقوم على "اإلشارة إليه التعريف التايل للسخرية ، حيث جاء فيه أا 
: منها ... الضاحك أو التجريح اهلازئ ، معتمداً على أساليب ووسائط فنية خمتلفة النقد 

املفـردة وحنـو   ، واحلوار واحلكايـة و )*(املبالغة الفنية ، التصوير الكاركاتوريالصورة ، 
ففي هذا التعريف حماولة مميزة لتأطري السخرية يف حدود األدب والفن ، وفيـه  . )4("ذلك

كذلك بيان للوسائط الفنية اليت تعد أساساً لبناء النص الشعري الساخر الذي ال خيلو عادةً 
من حوار بني الشاعر وخصمه أو حكاية ومفردة موحية أو تصوير ساخر ومبالغة فنيـة ،  

ملبالغة بوصفها إحدى الوسائط الفنية مثالً هي أساس النص الساخر بل أساس السخرية اف

                                         
  . وضع نفسهـ امل) 1(
  .  111ـ املرجع نفسه ، ص) 2(
  .  140يف امليزان اجلديد ، ص: ـ حممد مندور ) 3(
يف اللغات األوروبية مشتقةٌ من اإلطباق والتحميـل ،  ) الكاريكاتور(كلمة "ـ يذكر عباس حممود العقاد أن   )*(

ىت يثقلها باإلضافة والزيادة ، الكلمـة يف ذاـا   كأن املصور اهلزيل اليزال يضيف على الصفة اليت يرمسها ح
 .  151ساعات بني الكتب ، ص". تصويرية

: ، الة العربية ، نشر املقال على املوقـع  " مفهوم السخرية يف األدب وقيمتها: "ـ أمحد بن علي آل مريع ) 4(
www.arabicmanazine.com  .  
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  . نفسها 
ومن الشعرية احلديثة ، ومن خالل البحث عن تعريف حديث ملصطلح السخرية ،   

السخرية هي : "، حيث يقول  H. Morier )*()هنري موريه(جند تعريف الناقد الفرنسي 
والعدل عن سخطه إزاء انقالب وضع خياله طبيعياً ، عاديـاً،  تعبري ضمري مأخوذ بالنظام 

وقوام هذا التعبري هو الضحك باستخفاف مرة من مظهـر اخللـل أو   . واضحاً ومعقوالً 
الضعف هذا ، عن طريق التنديد به وفضحه بطريقة انتقامية ترتكز بدورها على قلب داللة 

كلية مع الوضـعية الواقعيـة    أو على وصف لوضعية متعارضة )Antiphrase(الكلمات 
)Anticatstase (اوبذلك تتم إعادة األمور إىل نصا ،")فهذا التعريف يعطي السخرية . )1

فضحه والتنديد مبظاهر خلله وضعفه ، وقوام كل املرفوض وهدفه تغيري الواقع بعداً ثورياً 
مـع مـا    ذلك الضحك واالستهزاء واالستخفاف من أوضاع يرى فيها الساخر تعارضاً

يقضيه العقل واملنطق الذي حيكم أي جمتمع بشري سوي خالٍ من مثل هـذه العيـوب   
ودور الساخر إزاء ذلك كله هو إعادة األمور إىل نصاا مثلما أكد ذلـك  والتشوهات ، 
  . يف كالمه السابق  )ههنري موري(الناقد الفرنسي 

    
  : املفهوم البالغي للسخرية 

سخرية البالغي جندها طريقة من طرق الكالم وصـياغته  وباالنتقال إىل مفهوم ال  
: عندما قال )جمدي وهبة(يعرب ا املتكلم عن أغراض بالغية متعددة ، وهذا ما أشار إليه 

يف الكالم أو يف الكتابة يعرب ا الشخص عن عكس ما يقصده بالفعل ،  ةفالسخرية طريق"
ومثال ذلك ما أورده املؤلف . )2("ازدراًءوالغرض منها يكون هجاًء مستوراً أو توبيخاً أو 

أو قول اليائس معبراً عن " ما أكرمك: "للبخيل  نفسه يف كتاب آخر ، حيث قال كقولك

                                         
  . ـ باحث وناقد فرنسي  )*(

(1)- Henri Morier, Ironei, in dictonnaire de poétaae et de. Rhétonique, 3éme édition,  
      P.U.F, Paris, 1981, P. 597.  

: استراتيجية املوقف السخري عند أيب نواس ، نشـر املقـال علـى املوقـع     : علي كرزازي : نقالً عن   
www.members.lycos.fr  .  

  .   263ـ معجم مصطلحات األدب ، ص) 2(

http://www.members.lycos.fr
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، ومثل هذا األسلوب البالغي ما ذكره الزخمشـري يف تفسـريه   )1("ما أسعدين"التحسر 
وقد كتبـت   لو قال لك صاحبك ،: "عن هذا املوضوع ، حيث أورد ما نصه الكشاف 

أأنت كتبت هذا ؟ وصاحبك أُمي ال حيسـن  : كتاباً خبط رشيق وأنت شهري حبسن اخلط 
شةمراخلط وال يقدر إالّ على خ)*( فاسدة ، فقلت  ه أنتـذا  ! له بل كتبت وكان قصدك

إثباته  خرمش ألنإثباته لُألمي أو املُاجلواب تقريره لك مع االستهزاء به ، ال نفيه عنك ، و
  . )2("به وإثبات للقادر استهزاءللعاجز منكما ـ واألمر دائر بينكما ـ 

اع التورية فيه جيعل له وقعاً على املسـتهدف  بفعدم القصدية يف الكالم الظاهر وات  
ومن هنا تتقاطع السخرية مع البالغـة ،  أكثر نكاية وتأثرياً مما لو كان مباشراً وصرحياً ؛ 

ة والتوريـة ومـا   يانأدوات بالغية من قبيل الكفيها جماالً رحباً الستخدام حيث وجدت 
بعضاً من هذه األدوات البالغية اليت جيب  )3()حسني السيد عبداحلليم(ا ، وقد ذكر مشاه

يقدر على السخرية ويوفيها حقَّها الشخص املـرح والفكـه   : "أن ميتلكها الساخر فقال 
لسِ، ا احلديث ر، البااحللو ، املالحظة التصويرِ ، السريع ع  ، املقارنـة الدقيق  احلاضـر

البديهة ، فيتميز اللفظ املوجز واألسلوب السهل ، والكلمات املعربة فيعمد إىل التعـريض  
، فاجلانب البالغي يف النص السابق مهـم يف  "ة والرمز ، واللفتة واإلشارةيانوالتلويح والك

نميق العبارات املوجزة والالذعة املؤدية ملعانيها العميقة اليت حتمل رسم الصور الساخرة وت
وتعـريض   نايةالذعاً يف الغالب وال ننسى وسائل إخفاء الكالم الالذع من تورية وكنقداً 

موحٍ ولفتة معربة وإشارة بليغة تؤدي غرض صاحبها يف اللوحة الساخرة إن وتلويح ورمز 
قـد  القـدماء  النقاد والبالغيني  لذا جند ؛شاعراً أو ناثراً ن كان إكان رساماً أو يف النص 

ذكروا مفهوم السخرية مبعان عدة منها املعاين السابقة وأضافوا إليها اهلزل الذي يراد بـه  
، بوصـفها تـدخل ضـمن    )4(يف بديعه )هـ296.ت(بن املعتز عبداهللا اجلد مثلما ذكر 

يف "يف فقه اللغة فصالً بعنـوان   )ـه429.ت(الثعالبـي أبو منصور وأضاف السخرية، 

                                         
  .  112ـ معجم املصطلحات العربية يف اللغة واألدب ، ص) 1(
 . هي إفساد الكتاب : ـ اخلَرمشة  )*(
  .  3/194ـ ) 2(
  .  25ر ، صاجلاحظ األديب الساخ ـ) 3(
  .  112ـ  111ـ ص) 4(
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، بعدها يصبح املعىن السابق نفسه )1("املدح الذي يراد به الذم فيجري جمرى التهكم واهلزل
يورد لنا يف الكشاف قوله يف  ومن جاء بعده ، حيث) هـ538.ت(الزخمشري  عندشائعاً 

ال يتغلغل فيها إالّ هذا من معاريض الكالم ولطائف هذا النوع : "... هذا الباب ما نصه 
مل يكن إىل أن ينسـب   )*(أن قصد إبراهيم: والقول فيه : من علماء املعاين الراضة أذهان 

إمنا قصد تقريره لنفسه وإثباته هلا على أسلوب تعريضـي،  م ، صنإىل الالفعل الصادر عنه 
 ، وقد ورد هذا الـنص ضـمن تفسـري   )2("وتبكيتهميبلغ فيه غرضه من إلزامهم احلجة 

  . سورة األنبياء لالزخمشري 
ة األدب يذكر يف خزان )هـ837.ت(ويف القرون املتأخرة جند ابن حجة احلموي   

، )6(والتوريـة ، )5(، وجتاهل العارف)4(، والتهكم)3(اهلزل الذي يراد به اجلد" وغاية األرب
ن خالل ، ضمن تناوله ألبواب خمتلفة من أبواب البالغة ، وقد أراد الباحث م)7(والتنكيت

استعراض االستخدامات البالغية والنقدية السابقة للسخرية التأكيد علـى أن السـخرية   
 )**(وذلك مرده أا أكثر ما متس من العلوم علـم البالغـة  تعددت مفاهيمها البالغية ، 

يعتمد فيه الشعراء والكُتاب وسواهم على لغة التلميح أكثر مـن التصـريح    علماًبوصفه 
، والشك أن يف ذلك متعة عقلية وفكرية واإلجياز دون اإلطالة من اإلظهار  واإلخفاء بدالً

يكـون الرمـز   "ومن هنا ال جندها يف الصريح من اخلطاب ، أو املباشر من الكالم ،  قد
وذلك لطبيعة السخرية اليت جتايف اإلطناب كـل  واإلمياء يف السخرية أنكى من اإلطالة ، 

                                         
  .  314ـ ص) 1(
إبراهيم عليـه السـالم    م، فأجا ]أأنت فعلت هذا بآهلتنا يا إبراهيم  [: تعاىل يف قوله  مهـ عندما سأله قو  )*(

  ).63(، )62(، سورة األنبياء ، اآليتان  ]قال بل فَعله كبريهم هذا فسألوهم إن كانوا ينطقون  [: ساخراً
  .  3/124ـ الكشاف ، ) 2(
  .  1/126خزانة األدب وغاية األرب ،  ـ) 3(
  .  1/215ـ ) 4(
  .  1/274ـ ) 5(
  .  2/39ـ ) 6(
  .  2/307ـ ) 7(
ـ سبق لنعمان طه أن أكد على هذه املسألة يف كتابه السخرية يف األدب العريب حىت القرن الرابع اهلجـري،    )**(

 . 21ص
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ومـن  . )1("وختاطب يف األغلب األعم العقول اللماحةل الذكية اافاة ؛ إذ إا نتاج العقو
بالغياً يف الرد على  اًهنا ، ال نستغرب االهتمام القرآين باستخدام السخرية باعتبارها أسلوب

: املعاندين هللا ورسوله واملؤمنني يف كثري من اآليات الكرمية منها قوله تعاىل يف شأن فرعون
. )3(]النارفما أصربهم على [: وقال يف شأن الكفار . )2(]الكرمي ذُق إنك أنت العزيز  [

بشر املنافقني بأن هلم عـذاباً أليمـاً    [: واستخدام قلب داللة التبشري مبعىن التهديد فقال 
[)4(.  
  

  : الفرق بني السخرية والفكاهة 
فرق بعد أن تعرفنا على املعىن االصطالحي للسخرية حناول فيما يلي التعريف بـال   

ـ ، حيث جند السخرية قد التبسـت بالعد  )السخرية والفكاهة(بني مصطلحي  د مـن  ي
املصطلحات القريبة منها كالتهكم واهلزل والفكاهة وغريها ، إالّ أن الفكاهة أكثر هـذه  
املصطلحات اختالطاً بالسخرية من غريها ، وذلك راجع لداللة كل منهما على جانب من 

الفكاهة ال تستملَح من كل شخص ، وإمنا تستملَح مـن  " جوانب الضحك ، وإن كانت
ملَكَةٌ جندها عند اخلاصة ممن لديـه اسـتعداد   فإن السخرية . )5("الشخص الفَكه املوهوب

فطري لتنمية هذه املَلَكَة ، وقد أشار العقاد إىل العبث والغرور بوصفهما بابني من أبواب 
من هنا نرى أن الفكاهة ال يشـترط فيهـا   ، )6(يهالسخر ، بل مها مجاع أبوابه كافة يف رأ

فالشخص الفَكه ضحكه سار ومبهِج ، فيما الساخر ضحكه مؤمل ومبك العبث والغرور ، 
الـذي   )خليفة يدأمحد عبدا(بذلك نستطيع الرد على الباحث  ه، ولعليف بعض األحيان 

معترباً أما مبعـىن   ،)7( )ةالفكاسخري(ما أمساه  )الفكاهة والسخرية(نحت من مصطلحي 
فيها املصطلحان ، واليت تكمن فيما حيدثه كل منهما واحد ؛ إذ نظر إىل الزاوية اليت يلتقي 

                                         
  .  49، ص السخرية يف األدب العريب حىت القرن الرابع اهلجري: ـ نعمان طه ) 1(
  . )46(، اآلية ـ سورة الدخان ) 2(
  . )174(، اآلية ـ البقرة ) 3(
  . )137(، اآلية ـ النساء ) 4(
  .  32الفكاهة يف األدب العريب إىل اية القرن الثالث اهلجري ، ص: ـ فتحي حممد معوض أبو عيسى ) 5(
  .  38ـ  37جحا الضاحك املضحك ، ص: عباس حممد العقاد : ينظر ـ ) 6(
  .  16عند شعراء مصر اململوكية ، صفن الفكاهة والسخرية : ـ ينظر ) 7(
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، من ناحية أخـرى هدف نقدي ذيبـي من وما يشتركان فيه من الضحك من ناحية ، 
ل مصـدر  ويف املقابل ساوى بني أثر كل منهما على املتلقي أو املستهدف ما ، كما أغف

أم أما يصدران من الشخص ؟ ومن الفكاهي ؟  ن الساخرم: ، أي )1(كل من املصطلحني
                تعـبري عـن نـوع مـن     "بالقول أن السـخرية  ورمبا ميكننا اإلجابة على ذلك نفسه ؟ 

وهذه النظرة ال جنـدها إالّ  . )2("اخلاص الكامن يف الشخص جتاه اتمع] كذا[الالتكيف
، فكارهمأخاصة الناس ممن يشعرون بأن اتمع الذي يعيشون فيه غري مقدر آلرائهم وعند 

 )*(مثلما جند ذلك واضحاً عند الشاعر أيب العالء املعري على سبيل املثال ، أما الفكاهـة 
، وقـد فـرق أحـد    )3("ظاهرة طبيعية ومزية إنسانية وجزء روحي من كل إنسان"فهي 

إن :"فقـال  ادر من السخرية والضحك الصادر عن الفكاهـة  الصالدارسني بني الضحك 
 ة كئيبـة،  ومبهج ، لكن السخرية مؤملة موجعالضحك املنبعث من الفكاهة ضحك سار

ورمبا ذلك راجع لطبيعة . )4("ولو انبعث منها أو معها الضحك فهو ضحك حار كالبكاء
  . النفس الصادر عنها كل من ضحك الفكاهة أو ضحك السخرية 

  
  
  

  املبحث الثاين 
  العالقة بني السخرية واهلجاء

  

  : متهيد 

                                         
  .  15ـ  14ـ املرجع نفسه ، ص) 1(
  .  11الضحك ، ص: رجسون بـ هنري ) 2(
يصـطلح  : ، والثانيـة  ) Humour(يصطلح عليه : ـ هناك نوعان من الفكاهة يف اآلداب األوروبية ، األوىل   )*(

  .  15العريب ، صالفكاهة يف األدب : فتحي حممد معوض أبو عيسى ) . Wit(عليها 
  . م 1944، عام ) 9(، س 1/41، جملة األديب ، " الفكاهة يف التاريخ: "ـ شفيق طبارة ) 3(
: ، الة العربية ، نشر املقال على موقع الة " مفهوم السخرية يف األدب وقيمتها: "ـ أمحد بن علي آل مريع ) 4(

www.Arabicmagazine.com  .  
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  رِف منذ العصر اجلاهلي  اهلجاء غرض تقليديوقد كان يف القصيدة العربية ، ع ،
يتسم بطابع العصبية القبلية ، ومن األمور اليت كانوا يتهاجون ا اجلب والغدر والبخـل  

من الشعر نحت ظهرت أنواع جديدة  ومع مرور الوقت ، وتطور احلياة. والطيش وغريها
منحى اهلجاء يف ظاهرها، لكنها يف احلقيقة اختلفت عنه مبا تتضمنه من مسات وخصائص 
مل يعرفها اهلجاء مبفهومه الذي ظهر عليه يف العصر اجلاهلي ، من اعتماده اجلدية واإلقذاع 

تكون از خبصائص تكاد شعر السخرية الذي ميت )*(من هذه األنواعوا أسلوباً له ، مبوصفه
بدا لكثري من الدارسني القدماء واحملدثني إما مبعىن واحد معاكسة ألسلوب اهلجاء، وإنْ 

يقول يف هذا الصدد معترباً أما مبعىن  )هـ392.ت()1(فمن القدماء جند صاحب الوساطة
صـريح  لغه ما جرى جمرى اهلزل والتهافت ، وما اعترض بـني ال بفأما اهلجو فأ: "واحد 

وقد ". ما قربت معانيه وسهل حفظه ، وأسرع علوقُه بالقلب ولصوقه بالنفسووالتعريض 
العبارة نفسها عندما حتدث عـن اهلجـاء يف    )هـ465.ت(القريواين نقل عنه ابن رشيق 

ويضاف إىل ذلك أن القدماء مل يصطلحوا على أن لشعر السخرية غرضاً ، )2(كتابه العمدة
غراض الشعر التقليدية ، بل ظلوا يحلقونه ، باهلجاء تارة ، وبـالنوادر  مستقالً كغريه من أ

مجع اجلـواهر  (يف  )هـ453.ت(والفكاهات تارة أخرى ، مثلما فعل احلصري القريواين 
يف اجلزء الثالث منـه،   )براية األ(يف كتابه  )هـ733.ت(، والنويري  )وامللح والنوادر

فيه الذي تناول  )خزانة األدب وغاية األرب(به يف كتا )هـ837.ت(وابن حجة احلموي 
بنا قبل هـذا املبحـث مـن اسـتعماله      رممثلما  ،)3(الشعر الساخر حتت أبواب خمتلفة

ملصطلحات خمتلفة يندرج حتتها الشعر الساخر كالتهكم ، والتنكيت ، وجتاهل العـارف  
  . وغريها 
وا بـني  جاوزارسني الذين أما حديثاً ، فنجد األمر نفسه يتكرر عند عدد من الد  

، ومن هؤالء الدارسني الذين استخدموا هـذه   )اهلجاء الساخر(املصطلحني حتت ما مسوه 

                                         
، اليت ارتبطت ) النقائض وشعر الكدية والصعلكة وشعر السخف والسماجة والرقاعة(ـ من األنواع األخرى   )*(

 . أغلبها باحلياة الشعبية ، السيما األخرية منها 
  .  24ـ علي اجلرجاين ، ص) 1(
  .  2/71ـ ) 2(
  .  307ـ  2/39،  274ـ  215ـ  1/126: ـ ينظر ) 3(
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التسمية شوقي ضيف يف سلسلة دراساته عن األدب العباسي ، وحممد حممد حسـني يف  
، وإليـا   )اهلجاء واهلجاءون يف صدر اإلسالم(، و )اهلجاء واهلجاءون يف اجلاهلية(كتابيه 

اهلجـاء اجلـاهلي ـ    (وعباس بيومي فن اهلجاء وتطوره عند العرب ، احلاوي يف كتابه 
وقد نبه إىل هذا أحد الدارسني يف مقال نشر على موقع وغريهم ،  )ساليبه الفنيةأصوره و

هـذا  قد انعكـس  و. )1("مفهوم السخرية يف األدب وقيمتها"حتت عنوان  )الة العربية(
على دراسة الشعر الساخر الدراسة الفنية اليت يستحقها بوصفه قيمة اخللط بني املصطلحني 

وحىت ال األدب العريب الذي غلب عليه الطابع اجلاد يف أغلب عصوره ، يف فنية وأدبية أثّر 
ـ  يقع الباحث يف اخللط نفسه الذي وقع فيه غـريه  حاول دراسـة الفـروق بـني    ي، س

  : ، وذلك على النحو التايل الحية من الناحيتني اللغوية واالصط )*(املصطلحني
  

  : اهلجاء يف اللغة 
، معىن بعيد عـن مفهـوم    )اهلجاء(املعاجم على معنيني اثنني ملعىن  معظم أمجعت  

م حروف اهلجاء ، ومعـىن قريـب   الغرض الشعري املعروف ، وهو أن اهلجاء مبعىن تعلُّ
فالن يهجو فالناً هجاًء : از ومن ا" )2(ملفهوم غرض اهلجاء ، وذلك كما ذكر الزخمشري

 :د معايبه ، وهو هدعيالسب(يؤكد على معىن  )3(ابن منظور، فيما جند "وله أهاجي اٌءج( 
"هجا هجاًء ،  جواً وهجبالشعر وهو خالف املدح اه ـ يهجو ه هجاًء سبهواملرأة ... وت

يرجـع  ) بالشـري رجيس (تشرق ، إضافةً إىل ذلك جند املس"جو زوجها أي تذُم صحبته
طَعن عن عمد يف خصم ميلـك علـى   "أي  )هجا(لغوياً إىل مصدر الفعل " اهلجاء"لفظة 

  .)4("أن يرد جاء مماثلسبيل االفتراض القدرة على 
جتتمع يف معىن الرد املباشر بالسب وذكر معايب اخلصم والتعمـد   ةفاملعاين السابق  

                                         
: مفهوم السخرية يف األدب وقيمتها ، الة العربية علـى املوقـع اإللكتـروين    : آل مريع علي ـ أمحد بن ) 1(

www.Arabicmagazine.com  .  
، 10ص: ، ينظـر ا الفصـل  سبق للباحث تناوله يف املبحث األول من هذ" معىن السخرية لغةً واصطالحاً"ـ   )*(

 . 13ص
  ) . هجو(أساس البالغة ، مادة  ـ) 2(
  ) . هجو(ـ لسان العرب ، مادة ) 3(
  .  1/39ـ تاريخ األدب العريب ، ) 4(

http://www.Arabicmagazine.com
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هذه املعاين تكون صادرةً عن عاطفة الغضـب  ومنه ، ة يف قهر اخلصم والنيل ـَّوالقصدي
  . وردة الفعل املباشرة 

    
  : معىن اهلجاء يف االصطالح 

اهلجاء : "وقد عرف بعض الدارسني اهلجاء مبعناه االصطالحي ، ومن ذلك قوهلم   
يف األدب وصف مساوئ اآلخرين وعيوم بعد تضخيمها وسبهم ونعتـهم بالصـفات   

أدب "ن التعريفات الدقيقة للهجاء الذي حيدد ماهيته يف األدب ، ذلك بأنه مو. )1("القبيحة
ويكون موضوع العاطفة الفـرد أو  غنائي يصور عاطفة الغضب أو االحتقار واالستهزاء ، 

  . )2(.."اجلماعة أو األخالق أو املذاهب 
جع الغضب قد يرمن خالل هذين التعريفني ، يتضح لنا أن اهلجاء تصوير لعاطفة   

أن يكون دفاعاً عن ظلم أو حيف تعرض له الشخص اهلاجي ، وهذا  األولألحد أمرين ، 
إضـافةً إىل  . مربر إىل حد ما ، أو يكون اهلجاء طبيعة يف اإلنسان وسجية خلق عليهـا  

مرتبط بالصبغة اإلنسانية وبصراع األفراد يف حيام االجتماعية ، ذلك "ذلك، فإن اهلجاء 
ومن . )3("ججه عدة عوامل منها احلسد ومنها تعارض املصاحل والرغباتؤتالصراع الذي 

  . هنا تنوع اهلجاء يف األدب العريب تبعاً لتنوع هذه العوامل املوجبة له 
لغةً واصطالحاً ، حناول اآلن توضيح أوجه  )السخرية واهلجاء(وبعد دراستنا ملعنيي   

  : تايل ينهما ، وذلك على النحو الاالختالف واالتفاق ب
  

  : أوالً ـ أوجه االختالف بني السخرية واهلجاء 
  : الوجه األول 

فاهلجاء طريقة مباشرة يف اهلجـوم  "يتعلق بطريقة القول أو اخلطاب لكل منهما ،   
 اعتمادهفالواضح من خطاب اهلجاء ، )4("على العدو، لكن السخرية غري مباشرة يف اهلجوم

                                         
  . 398قاموس املصطلحات اللغوية واألدبية ، ص: ـ إميل يعقوب وآخران ) 1(
  .  16، ص اهلجاء واهلجاءون يف اجلاهلية:  نيـ حممد حممد حس) 2(
  .  428املصطلح النقدي يف نقد الشعر ، ص: ـ إدريس الناقوري ) 3(
  .  10السخرية يف األدب العريب يف اية القرن الرابع اهلجري ، ص: ـ نعمان أمني طه ) 4(
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ب والشتم اللذين ال يكونان إالّ علناً ، فهو ال حيتاج إىل املباشرة ، وذلك راجع لطبيعة الس
فيما تكون هذه الوسائط أهم وسائط بالغية كالكناية والتورية والتعريض وما إىل ذلك ، 

ما ترتكز عليه السخرية ، وهذا ما جيعل السخرية تتفرد على اهلجاء باكتساا بعداً فلسفياً 
  . )1(نقد اهلادف والتقومي واإلصالح والتطويرعميقاً مما جيعلها أداةً صاحلةً لل

    
  : الوجه الثاين 

إبـراهيم  نبه هلذا الفرق ت، فقد بطبيعة كل من السخرية واهلجاء  هذا الفرق صليت  
فالشاعر حني يسخر يتناول بعد ما بني األشياء والطبيعة "عندما قال ،  )2(عبدالقادر املازين

وقد الواقع من ناحية ومثل الكمال من ناحية أخرى،  ويركض يف حلبة يتقابل عند طرفيها
يفعل ذلك جاداً أو متفكّهاً مداعباً أي أنه قد يستوحي إرادته ومشاعره أو يستملي عقله ، 

أي أن اهلجاء يصـدر  ". وإن كانت الثانية فهو ساخرفإن كانت األوىل فهو هاجٍ منتقم ، 
شاعره مث يعرب عن تلـك العاطفـة   بطبيعته عن عاطفة الغضب ؛ ألن الشاعر يستوحي م

يف حني أن الساخر يعمل عقلَه ، فكل ما يصدر عنه بعد هذا اإلعمال يكـون  . باهلجاء 
أكثر تأثرياً وأشد إيالماً من ردة الفعل الفورية احملكومة باالنفعال والعاطفة ، ومـن هنـا   

سخرية هـي أدب  يف حني ال.. املكشوفة أن اهلجاء أدب الغضب املباشر والثورة "يتضح 
  . )3("الضحك القاتل واهلزء املبنـي على شيء من الغموض

وهذا يعين أن كال من السخرية واهلجاء ينطلقان من نقطة الغضب بوصفه سـبباً    
إالّ أن السخرية ال تقف عند حلظة الغضب هذه ، بل تتعداها ملرحلة يدعو للدفاع والرد ، 

  . يما اهلجاء ردة فعل مباشرة لفعل مضاد التفكري يف الرد املناسب واملؤثر ، ف
    

  : الوجه الثالث 
واحلقيقة أن هذا اللون هـو الـذي   "اعتماد السخرية على التصوير والتشخيص ،   

وصياغة صوره الفنية يف أسلوب يتلقّفـه النـاس   ظهر فيه الشاعر قدرته على التشخيص ي
                                         

  .  14فن الفكاهة والسخرية عند شعراء مصر اململوكية ، ص: أمحد عبدايد خليفة : ـ ينظر ) 1(
  .  258هلشيم ، صـ حصاد ا) 2(
  .  111السخرية يف أدب إميل حبيبـي ، ص: ـ ياسني أمحد فاعور ) 3(
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عر التمرس أكثر من قاموس مليء ، على حني أن اهلجاء العادي ال حيتاج من الشافريددونه 
، بينما )1("، لذلك مل يربع يف السخرية والفكاهة إالّ الشعراء املتمكّنونبالبذاءة والفحش 

  . اهلجاء برع فيه الكثري من الشعراء ، فقلّما خيلو ديوان شاعر منه 
    

  : الوجه الرابع 
خرية يبدو أكثـر  السخرية نقد ، واهلجاء ـ كذلك ـ نقد ، إالّ أن النقد يف الس    

فـاألدب  "وضوحاً يف تلمسه جلوانب احلياة ومعاجلة سلبيات الواقع وتقومي اعوجاجـه ،  
، وقد زخر أدبنا العـريب شـعراً   )2("الساخر هو أرقى أنواع النقد للحياة مبختلف صورها

يـاة  احلونثراً والسيما يف العصر العباسي بالكثري من اآلثار اليت عنِيت عناية فائقة بقضايا 
وبديع الزمان  وابن الرومي ،واجلاحظ ، ، مثلما جند عند أيب نواس ،  اومهومه هامشاكلو

فيما يظل النقد يف اهلجـاء  .  ضعوا مشاكل عصرهم نصب أعينهماهلمذاين وسواهم ممن و
نابعاً مـن   لة أو اجلماعة ، كما أنه قد يكونبردة الفعل والدفاع عن الذات أو القبي رهناً

جلماعية اليت يفىن فيها الشاعر ويقدمها على نفسه وطموحاته وآرائـه ، فيصـبح   الروح ا
بعـد  "حسان بن ثابت "الناطق الرمسي باسم هذه اجلماعة وذلك مثلما حدث مع الشاعر 

عن املسلمني ، والرد على قريش وما يقوله شـعراؤها ،  إسالمه ، فقد توىل مهمة الدفاع 
اهجهم ، (أعطاه اإلذنَ بذلك ، عندما قال له سلم ـ  حىت أن الرسول ـ صلى اهللا عليه و 

  .)3(")جربيلُ معكوأو هاجِهم ، 
فات األشخاص ومشاكل رصفيما يكون النقد يف السخرية ناجتاً عن نظرة فلسفية لت  

  . ها روعدم االستسالم أمامها بسهولة بل مواجهتها بالنقد الالذع وكشف عوا احلياة
ية اليت متثل العصر العباسي لشاعر واحد هو أبو نـواس ،  نورد األبيات التالواآلن   

وقد اختلفت يف كون القصيدة األوىل قاهلا الشاعر يف اهلجاء ، حيث هجا فيها إمساعيل بن 
  )طويل(    : صبيح موىل األمويني ، وكاتب اخلليفة األمني ، وذلك حيث يقول 

                                         
  .  123حركة التجديد يف الشعر العباسي ، ص: ـ حممد عبدالعزيز املوايف ) 1(
، )التداوي باألدب(السمات األساسية للسخرية يف جمموعة  سوريةاملشهد اإلبداعي اجلديد يف : ـ ثائر طمان ) 2(

  .  dam.org-www.awu: األسبوع األديب على املوقع  جريدة
  .  1933ص/4، مج) كتاب فضائل الصحابة(صحيح مسلم : ـ مسلم بن احلجاج ) 3(
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  ة الزم ـضربس بنـي ماهان أــبك  ل إنك شارب ـعيل إلمساــأالَ ق  
  زال آل اهللا من نسل هاشم ــبإه    ن أوالد الطريد ورهطَه ـــتسمأ  
  اُهللا من كل ظاملأدالَ ت ــلــوق    وإن ذُكر اجلَعدي أذريت عربةً   
  ر مفطراً غري صائم جدو حبــوتغ    ائم صن القيت أنك ـر مـِوتخب  
  سـ ر املؤمنيـــيس أمـــفلي  راته ــجفمساعيل يف ار ــفإن ي ن ـــ

  )1(بنائم
يف هذه األبيات يهجو أبو نواس إمساعيل بن صبيح كاتب سـر األمـني ومـوىل      

األمويني متهماً إياه بإضعاف آل هاشم وإهزاهلم زمن بين أمية، مث يكشف ادعاءه الصـيام  
لن يظل  يف العلن وأمام الناس وإذا ما ختفّى يف بيته يغدو مفطراً، مذكّراً إياه بأن أمره هذا

  .وال نائم كما يتخبلطي السر والكتمان طويالً؛ ألن أمري املؤمنني ليس عنه بغافل 
جوارٍ لصاحب حانة امسه  ما نأخذ أبياتاً أخرى للشاعر نفسه يصف فيها جمموعةيف  

ساخراً من أشكاهلن وبشاعة أصوان حني  )خنافس(يف صورة ، حيث يصورهن  )موسى(
  )وافـر(            : ل يغنني ، وذلك حيث يقو

  رورا ـفعند اهللا فاحتسبِ الس    إذا ما كنت عند قيان موسى   
  ول قرا اليوم القصرياـــيط     قعود افس خلف عيدانـــخن  
  )2(ن به عليك الزمهريراــجوه    وتاً كان موتاً ــن صـــإذا غني  
  فروق الواضحة بني اهلجاء التأكيد على المن خالهلا أراد الباحث فهذه أبيات قليلة   

  
  
  
  
  
  
  

                                         
  .، اجلعدي لقب مروان بن حممد آخر خلفاء بين أمية  514ديوانه ، ص ـ) 1(
  .  541ـ املصدر نفسه ، ص) 2(
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  . والسخرية من خالل اجلوانب واألوجه اليت ذكرناها يف هذا املبحث 
يف مخسـة   )اهلاجي(و )الساخر(بني  )الفروق الدقيقة( )1(د الباحثنيحوقد خلص أ  

  : فروق فقال 
  . ـ الساخر ألنه هازئ ، فهو متكرب بطبعه ، واهلاجي قد يكون غري ذلك  1
واهلاجي قد يكون متكلِّفاً ساخر فنان مطبوع ، طحنته اهلموم وصقلته التجارب ، الـ   2

 .  
باحثٌ فأما اهلاجي خامةٌ سهلة أمامه ،  االساخر ال يبحث طويالً عن العيوب ؛ ألـ   3

مشغول الذهن ، مكدود األعصاب ، معه أدوات حبثه ، وقـد  جمتهد مؤرق الفؤاد ، 
  . بين الندرة  يكون ما يبحث عنه نادراً

ـ الساخر فنان خمترع ال خيترع العيوب والنقائص وإمنا خيترع شكلها الفين وأسـلوا    4
واهلاجي فنان خمترع يهتم حبشد العيوب والنقائص ، واخـتالف أسـاليب   اهلازئ ، 
، فمجهوده يف االختراع يصرفه يف إحصاء قدر أكرب من النقـائص   وألفاظهاالسباب 

  . على هذا ، أو يرد ا ذاك  والعيوب يهجم ا
ـ الساخر حمترف حياول أن يدهش هذه اآلذان وتلك األنفس اليت تنتظر لترفعه فـوق    5

نظرائه أو لتضعه يف احلضيض ساخرة من سخريته ، وهو يصدر يف عمله عـن روح  
ناقدة تجيد متييز اجليد من الرديء واحلسن من القبيح كما يصدر يف عمله عن رغبة 

النقص يف طبعه ونفسـه فيفخـر    واهلاجي إنسان حيس. اإلصالح والكمال  قوية يف
فيهاجم هذا من أجلهما أو يدفع ذاك عنهما صادراً يف ، لريفعهما على اآلخرين ، ما

  . عمله عن روح حانقة شريرة ، ورغبة شديدة يف التجريح واهلدم 
 جيخر واهلااالس التفريق بني) يس قميح ( حاول الباحث وذه الفروق اخلمسة   

مؤكداً على أن السخرية هلا من املالمح والسمات ما مييزها عن كـل الفنـون الشـعرية    
، وهذا بطبيعة احلال يؤيد ما حاولنا التأكيد عليه يف هـذا  )2(وعن اهلجاء خباصةاألخرى ، 

 ؛ ألناملبحث من الدراسة ، وإن كنا ال نرى انقطاع الصلة متاماً بني السخرية واهلجـاء  
شاعر اهلجاء هو نفسه شاعر السخرية يف أدبنا العريب ، مثلما سنرى عند عدد كبري مـن  

                                         
  .  14سخرية املتنبـي يف كافورياته ، رسالة ماجستري ، ص: يس سعد حممد إبراهيم قميح : ـ ينظر ) 1(
  . نفسه املوضع: ـ ينظر ) 2(
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صل مع الدراسة أو غريهم من شعراء العربية الذين كانوا شعراء هجائني يف األشعراء هذه 
إبداعهم بالقدر ذاته ورمبا أكثر قليالً يف فن السخرية ، ومن هنا مل جند يف شعرنا القـدمي  

بشعر السخرية حصراً ، بل على العكس من ذلك وجدنا شـعراء هجـاء    شاعراً اختص
أبدعوا أبياتاً ومقطوعات وقصائد ساخرة جنباً جلنب مع إبداعهم ألشعار اهلجاء املتعـددة  

يف مثل ، وعليه ميكننا تعداد أوجه االتفاق بني السخرية واهلجاء كذلك القوالب الشعرية 
  .يأيت، وذلك فيما هذه اجلوانب 

  
  : أوجه االتفاق بني السخرية واهلجاء نياً ـ ثا

ومن خالل التوصيف السابق ألوجه االختالف بني مصطلحي السخرية واهلجـاء    
  : من جانب والساخر واهلاجي من جانب آخر ميكن تبني أوجه االتفاق بينهما فيما يلي 

  
  : الوجه األول 

كما أـا نقـد   ح له ، فالسخرية نقد لآلخر وجترياالتفاق يف اخلطاب النقدي ،   
أكان ، واهلجاء ـ كذلك ـ نقد وجتريح للخصم سواًء    اوسلبيا اوكشف لعيو حياةلل

دفاعاً عن النفس ، أو قد يكون طبيعة يف نفس اهلجاء وسجية فيه ، وهذا االتفـاق بـني   
زج متت"بأنه متازج من الناحية الوظيفية ، وذلك عندما قال وصفه أحد الباحثني املصطلحني 

ولكنهما يفترقان من ناحية املادة أو الطبيعـة الـيت   السخرية باهلجاء من ناحية الوظيفة ، 
   .املصطلحني ، وهذا من أهم أوجه االتفاق بني )1("يشتمل عليها كل منهما

  
  : الوجه الثاين 

الصور البالغية كالتشبيه واملبالغة والتورية، لغرض واهلجاء اعتماد كل من السخرية   
عيوب اخلصم والنيل منه حىت ليظن أما نوع واحد ، وذلك مثلما قال عبـاس  تضخيم 
السخرية يف اهلجاء ـ عندنا ـ تقوم بدورين ، جذب املتلقي وشد السامع حنو   : "بيومي 

                                         
  .  10السخرية يف األدب العريب ، ص: ـ نعمان أمني طه ) 1(
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غري أن السخرية أكثر تركيزاً على رسـم  . )1("اهلجاء ، ودحر املهجو بإضحاك الناس عليه
   .الصور املضحكة وتعمداً هلا 

  
  : الثالث  هالوج

   ما وسيلتـي دفاع يدافعا الساخر عن نفسه ماشتراك السخرية واهلجاء يف كو
يدافع عن نفسه ورمبا جتاوز دفاعه عن نفسـه إىل  اهلجاء ـ كذلك ـ   وآرائه وأفكاره ، 

الدفاع عن مجاعته كقبيلته أو مجاعته الدينية ، مثلما مر بنا يف العصر اجلـاهلي أو صـدر   
الذي كان املدافع األول عن حمى . ـ على سبيل املثال ـ  الم مع حسان بن ثابت  اإلس

مناصـري  القبيلة ، وملا جاء اإلسالم أصبح املدافع األول عنه ضد شعراء املشركني ومـن  
، األمر نفسه سنراه عند شعراء السخرية العباسيني الذين اسـتماتوا يف  )2(الدعوة اجلديدة

  .)3(رهمالدفاع عن آرائهم وأفكا
  

بـني مصـطلحي    ةومن خالل النظر إىل أوجه االختالف وأوجه االتفاق السابق  
السخرية واهلجاء نتوصل إىل نتيجة مفادها أن نقاط االختالف بينهما أكثر مـن نقـاط   

 خلطاًاالتفاق ، ومن هنا فحري بالدارسني التفريق بني املصطلحني ، وعدم اخللط بينهما 
شعري الساخر يف األدب العريب ، ومن النصوص الشعرية الكثرية اليت يقلل من أمهية الفن ال

ينوا خصائصـه  عدها كثري من الدارسني ضمن اهلجاء من دون أن يتباليت نظمت فيه ، و
الفنية الساخرة ، كما جيب عليهم مالحظة أن السخرية يف شعرنا العريب هلا جوانب متتزج 

   .ال تتعداها لسواها مع اهلجاء من الناحية الوظيفية فيها 
  
  
  

                                         
  .  203ـ  202ـ اهلجاء اجلاهلي ـ صوره وأساليبه ، ص) 1(
  .  211،  70اهلجاء واهلجاءون يف اجلاهلية ، ص ، نيحممد حممد حس: ـ ينظر ) 2(
  .  133،  44صالفصل الثاين ، : ـ ينظر ) 3(



 29

  املبحث الثالث 
  السخرية قبل العصر العباسي 

  

ـ والشـعر  األدب العـريب   ستحاول الدراسة يف هذا املبحث التأكيد على معرفة   
فن السخرية قبل العصر العباسي ؛ وذلك للرد على املنكرين هلذه املسألة املهمة لخاصةً ـ  

السـخرية يف األدب  "ه إليه نعمان طه يف كتابه ما نب، والذي دعا ملناقشة هذه املسألة هو 
ملعرفـة العـرب    )*(، من إنكار املستشرق اإلنكليزي مرجليوث" العريب حىت القرن الرابع

دراسـات يف األدب  "للفكاهة والسخرية ، وتبعه يف ذلك حممد خلف اهللا أمحد يف كتابه 
 أن رده كان يف عجالة ، مثلما ، على الرغم من رد نعمان طه عليهما ، إالّ)**("اإلسالمي

، ولكن الباحث أراد أن يعرض املوضوع بشيء من التفصـيل  )1(ذلكإىل أشار هو نفسه 
يف هـذين  مورداً ما يدعم ا رأيه يف التصدي هلؤالء املنكـرين الـذين ال ينحصـرون    

مصطفى صادق : األستاذ الكبريالشخصني فقط ، بل تتعدامها إىل سواهم ؛ وذلك ابتداًء ب
وال جرم أنـه مل يكـن   "ما نصه  )2("تاريخ آداب العرب"الرافعي ، الذي ذكر يف كتابه 

، وهنا ميكـن طـرح   "لكنهم مع ذلك مل يدعوا التنادر للعرب شعر هزيلّ يف جاهليتهم ،
كلها مرادفاً بعضها لـبعض ؟  ... أليس اهلزل والتنادر والتهكم والسخرية : السؤال التايل 

 ذلك أن وجود التنادر يعين وجود اهلزل والسخرية ـ شعراً ونثـراً ـ بوصـفها     أال يعين
يف : "حيث يقـول  املعاصرين أما القول الثاين فنجده عند أحد الباحثني حتصيالً حاصالً؟ 

حني جند أن للسخرية قدماً ورسوخاً يف األدب األورويب ، فإننا ال نكاد نعثـر عليهـا يف   
  . )3("ر العباسياألدب العريب قبل العص

                                         
حبثاً بعنوان .  13، ص" أصول الشعر العريب"ـ ذكر له الدكتور حيىي اجلبوري يف كتابه الذي ترجم فيه مقال   )*(

، إالّ أنه مل يتسن للباحث العثـور   1927جملة الثقافة اإلسالمية ،  الذي نشرته، " الفكاهة عند كتاب العرب"
 . على هذا البحث 

  .العثور عليه ثـ هذا املرجع مل يتسن للباح )**(
  .  68السخرية يف األدب العريب حىت القرن الرابع اهلجري ، ص: ـ ينظر ) 1(
  .  3/139ـ ) 2(
  . 7، رسالة ماجستري ، ص) فنيةدراسة (السخرية يف شعر ابن الرومي ـ موقف ورؤية : عباس  ـ سهام سالم) 3(
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للسخرية قبل العصـر   )*(العريباألدب وبعد استعراضنا لبعض آراء املنكرين ملعرفة   
العباسي ـ السيما يف جاهليتهم ، سنحاول اآلن دحض هذه اآلراء ، وذلك انطالقاً مـن   

  : احلقائق التالية 
من لوازم اهلزل  ـ إن السخرية تعد قدميةً بقدم اإلنسان ذاته ، كما أن الظُّرف ـ وهو   1

 من شـعوب  ، والعرب كغريهم)1(والسخرية ـ ليس مقصوراً على شعب دون غريه 
عرفوا الظُّرف واهلزل والسخرية اليت سنورد هلا مناذج شعرية وجدناها متفرقة األرض 

  .هنا وهناك عند عدد من الشعراء اجلاهلني واملخضرمني واألمويني 
  

فحول راؤها من عبارة ابن سالّم التالية يف كتاب طبقات ميكن استقواحلقيقة الثانية ، ـ   2
وكان من الشـعراء مـن يتألـه يف    : "الشعراء اجلاهليني واإلسالميني ، حيث يقول 

فيفهم من هذا أنه . )2("جاهليته يف شعره وال يستبهر بالفواحش وال يتهكم يف اهلجاء
هار بالفواحش بتاالس يفكان من الشعراء من يتهكم يف شعره ؛ ألن النفي هنا جاء لن

وليس مجيعهم ، فلو كان النفي مشـل اجلميـع لَمـا     اءجزء من الشعر نوالتهكم ع
  . اليت تفيد التبعيض  )من(استخدم ابن سالم 

  

، وما يرادفه يف أشعارهم )**(ن الشعراء اجلاهليني مل تغب عن باهلم ألفاظ السخريةـ إ  3
  )طويل(    : يقول  )***(ة العبديفقد ذكروها بصور خمتلفة حيث جند ابن عسل

  )3(ساملارة مبسلم ايا : فقوال له   فأما أخو قرط ـ ولست بساخر ـ 

  )طويل(         : )*(، يقول عامر احملاريب )التهكم(ومن مرادفاا جند   
                                         

م يف أطروحته اجلامعية اليت أعدها لنيل درجة املاجستري يف األدب من كلية ـ سبق للباحث حممد مصطفى سال  )*(
م ، سبق له أن خصص عرضاً عاماً لشعر السخرية يف العصور السـابقة  1995دار العلوم جبامعة القاهرة سنة 

، مورداً مناذج ) شعر السخرية يف العصر العباسي(ته اليت حملت عنوان للعصر العباسي ، وذلك ضمن رسال
 . من الرسالة نفسها  16ـ  3انظر ذلك ص. شعرية كثرية متثل شعر السخرية يف تلك العصور 

  .  64السخرية يف أدب اجلاحظ ، ص: ـ السيد عبداحلليم حسني ) 1(
  .  1/41ـ ) 2(
 61ـ  58السخرية يف األدب العريب ، ص: أن أشار إليها يف كتابه ) ن طه لنعما( ـ هذه مسألة مهمة سبق  )**(

  .، وقد استعان الباحث جبزء مما ذكر من أشعار
 .  157املؤتلف واملختلف ، ص: اآلمدي . ـ عبداملسيح بن حكيم بن عفري ، وعسلة أمه نِسب إليها  )***(
  .  304املفضليات ، ص: ـ الضبـي ) 3(
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  )1(عليه الفخر إالّ كّما عياوأ    يغني حصني باحلجاز بناته     
  )وافـر(: بن الطفيل مررضاً بين أيب الرباء على عاأما حسان بن ثابت فيقول حم  
  من ذوائب أهل جند  ـموأنت    مل يرعكم أبين أم البنني     
  )2(عمدكره وما خطأٌ ــصليخ    م عامر بأيب براء ـــك    
  )افـرو(    : )**(يف قول عبداهللا بن سلمة الغامدي هدجفن )اهلُزء(أما لفظ   
  )3(هنون أجن ؟ منشأ ذا قريب         على ما أا هزِئت وقالت    
ـ   )الضـحك (من أقرب املفردات ملعاين السـخرية لفـظ      عبـد           ( رىحيـث ن
  )طويل(        : يصف امرأة ضحكت منه سخرية فرد عليها بقوله  )***()يغوث

    )4(يانمايـلي أسرياً قبكأن مل ترى        وتضحك مين شيخةٌ عبشميةٌ     
م املتنوع للفظ السخرية ومرادفاا يدل داللة قاطعة على درايتـهم  فهذا االستخدا  

حينما تعوزهم الوسائل األخرى، بالسخرية بوصفها سالحاً يدافع به الشعراء عن أنفسهم 
   .أمام سلبياته موقف املتفرجفيه عن بيئتهم وواقعهم الذي مل يقفوا هي بالفعل تكشف لنا و
ا يقع حتت أيدينا من أشعار سـاخرة خمتلفـة لشـعراء    ، فهي م الرابعةـ أما احلقيقة   4

جاهليني وخمضرمني وأمويني ـ السيما شعراء النقائض ـ سخروا فيها من واقعهـم    
تروحيـاً  "بل سخروا من أنفسهم كما سنرى عند احلطيئة وغريه ؛ ألم وجدوا فيها 

وممـا   .)5("باخلصم عن النفس أو تسرية عن القلب أو استنكاراً ملا يقع أو هزءاً وتندراً
املعلقات يؤكد ذلك األشعار الساخرة التالية اليت نبدؤها مبا ورد عند بعض أصحاب 

                                                                                                                     
اربـي هو من بنـي حمارب بن خصفة بن قيس بن عيالن ، اختلف يف عصر أهـو جـاهلي أم   ـ عامر احمل  )*(

 .  154املؤتلف واملختلف ، ص: ينظر . إسالمي
  .  321ـ املفضليات ، ص) 1(
  . عمر فاروق الطباع : ، حتقيق  63ـ ديوانه ، ص) 2(
 .  102املفضليات ، ص .ـ سلمة بن احلارث بن عوف بن ثعلبة  )**(
  .  103ـ املصدر نفسه ، ص) 3(
 .  155املصدر نفسه ، ص. ـ عبد يغوث بن احلارث ، شاعر جاهلي  )***(
يف هذا الشاهد ينتهي بياء املخاطبة وليس باأللف ) ترى(أن الفعل ، هناك من يرى  158ـ املصدر نفسه ، ص) 4(

حبذف النون؛ ألنخ من األفعـال  وذلك ) مل تري(وبعد جزمه أصبح ) ترين(املقصورة، وعليه فالفعل أصله 
   .اخلمسة

  .  64يف أدب اجلاحظ ، ص: ـ السيد عبداحلليم حسني ) 5(
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 لفن الساخر ومن هؤالء الشـاعر امـرؤ  ا تناولالذين أسهموا ولو بنماذج يسرية يف 
، الذي جند له هذه األبيات اليت تظهر مزحة ساخرة عنده ، وذلـك عنـدما   )1(القيس

عندما أهانوه وأعطوه قطيعاً من املاعز حللبه تقليالً من  )هانبنـي نب(استخف فيها من 
نَ ماعزهم بالعصي ، حيث فأخذ يندد بصنيعهم هذا مشبهاً قروشأنه وهو ابن امللوك، 

  )وافـر( :يقول
  كأنّ قرونَ جِلَّتها العصي       لٌ فمعزى ــأال إالّ تكن إب    
  اد هلا الولي ـــام وحرآــف       تا الربيع بواقصا وجاد    
  )2(هم نعيـحصبكأن احلي       ها أرنت ـبإذا مست حوال    
  ه األصمعي من التـهكم  )3(ىلمأما زهري بن أيب سفنجد له البيت التايل الذي عد ،
  )طويل(          : يقول يف معلقته ، وذلك حيث )4(واهلزء

  )5(درهمولعراق من قفيز قُرى با       تغل ألهلهالكم ما ال فتعلل     
  )طويل(    " :عبس"، فنجده يقول يف بيت له عن قبيلة )6(أما النابغة الذبياين

  )7(جزى اهللا عبساً يف املواطن كلّها    جزاَء الكالب العاويات وقد فعل
ذا البيت نربة ساخرة عابرة سخر فيها النابغة من خصومه قبيلة عـبس،  بدو يف هتف

أفراداً بعينهم بل مجاعة أو قبيلـة   واأغلب املستهدفني ذه السخرية ليس أنوالالفت للنظر 
  )طويل(        : خصومه يف )*("جواس الضبـي"بأكملها ، ومن هنا يأيت قول 

  يوايف ا األحياء حني تقـوم      مـامةرعلى كل وجه عائذي 
ــ      ر التراث أبوهـــمشـوأورثها  ــرداء  قم ــم وال اءة جس

  ذمـيــم

                                         
  .1/5طبقات الشعراء ، : ابن سالم ـ ) 1(
  .136ديوانه ، ص: امرؤ القيس ـ ) 2(
  .1/76الشعر والشعراء ، : ابن قتيبة ـ ) 3(
  .133ت ، صشرح املعلقات العشر املذهبا: ابن اخلطيب التربيزي ـ ) 4(
  .133املصدر نفسه ، صـ ) 5(
  .1/94الشعر والشعراء ، : ينظر ـ ) 6(
  .191ديوانه ، ص ـ) 7(
 .مل أعثر له على ترمجةـ  )*(
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  )1(تـقل لك إن العائـذي لئـيـم     مهوسأل الضبـي عن شر قمىت ت
السخرية فيها اليت كانت البيئـة   بدائيةوفمثل هذه األشعار على الرغم من قلتها 

عامالً مهماً يف عدم تطورها بكل تأكيد ، تثبت لنا أن الشعراء اجلـاهليني  القاسية البدوية 
سـخر مـن   يمنهم من ف، فيها ول واألخري األ كان للقبيلة الدورحيام اليت سخروا من 

  . ما ، أو ما شابه ذلك  )2(وآخر يسخر من عيب خلقي .سيطرا
يما خيص الشعراء اجلاهليني ، وجند شعراء آخرين خمضرمني أدلوا بدالئهم يف فهذا 

ـَوي "هذا الفن ، ومن هؤالء  ، يف اجلاهليةكان يدعى ذا االسم  الذي" ن عبدالعزىبغ
، وكان سبب إسالمه أنه رأى ثعلبني "راشد بن عبدربه"أمساه  rلم وحلق بالرسول وملّا أس

ـَّما صنماً من األصنام ، فعجب كيف أن هذا الصنم ال يرد األذى عن ن فسه عنـدما  تسن
، فأنشد ساخراً من ذلك املوقف ، ومعرضـاً  )3(بال أحدمها عليه ومل حيرك الصنم ساكناً

              :بعبادة األصنام حيث قال 
  )طويل(  

من بالت )*(لقد خاب        ان برأســهـبـلـعـول الثـبـأرب ي
  )4(عليه الثعالب

ومن مشاهري الشعراء املخضرمني الذين سامهوا يف تناول هـذه الفـن السـاخر                
، حيـث   أميا براعـة  هبرع فيالذي " ن بن ثابتاحس"ـ السيما يف اجلاهلية ـ الشاعر  

 ":جـذام "قبيلة ومن ذلك قوله يف " مزينة""جذام"خصومه كقبيليت خص بسخريته بعض 
  )وافـر(

ـّـة ما أبـالــي   ذامـجأنب التيس أم نطقت       لعمر أبـي مسي
  )5(أجدي،حتت شاتك أم غالم      إذا ما شام ولدت تنادوا

 فهذان البيتان ال خيلوان من السخرية والغمز واللمز، وخباصة يف أنسام وأصوهلم،

                                         
  .3/1453شرح ديوان احلماسة ، : املرزوقي ـ ) 1(
  .97، ص)قضايا وفنون ونصوص(األدب اجلاهلي : يوسف حسين عبداجلليل : ينظر ـ ) 2(
  .435،  2/434صابة يف متييز الصحابة ، اإل: ينظر ـ ) 3(
 .يف أكثر من مرجع) خاب ، هان ، ذلّ(وردت ـ  )*(
  .2/435اإلصابة يف متييز الصحابة ، : ابن حجر العسقالين : ينظر ـ ) 4(
  .عمر فاروق الطباع: ، حتقيق  218، ص هديوان ـ) 5(
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حيث ام خصومه ضمنياً بالولوع باحليوان إىل حد الفرح والتهليل كلما ولدت عنـدهم  
أجدياً ولدت أم غالماً ؟ قاصداً بذلك فضحهم بإتيـام حليوانـام يف   : شاة متسائلني 

  )بسيط(        :فقال فيها " هذيل"أما قبيلة . سخرية قاسية ومرة 
ـــم     قوم تواصوا بـأكـل اجلار كلهم ـــالً فخيـره رج

  والتيـس مثـالن
  لو ينطق التيس ذو اخلصيني وسطهم

لكـان ذا شــرف فـيهم وذا               
  )1(شـان

اليت خص ا أما فيما خيص املقطوعات الشعرية الساخرة فنعثر على هذه املقطوعة 
التـيس ـ   :( حيث وظّف فيها حسان بن ثابت ما تدل عليه مفردات مثل " مزنة"قبيلة 

ضاعة واحنطاط قدر ، وذلك ا يتعلق ا من أعضائها التناسلية من ووم)اجلدي ـ احلمار  
  )متقارب(                  : حيث يقول

ــن     ا منك أعجب يابن استهـاـفم ـــي م ولـكـنـن
  أولـى أعـجـب

وس ـــــيـت    هـإذا سـمـعــوا اغــي آدوا لـ
  تـنــب إذا تـضــرب

ـــس     تـرى التـيس عندهـم كاجلواد ـــل التـيـ بـ
  أنـجبوسطـهـم 

ـــى     فال تدعهم لـقــراع الكـمــاة ـــاد إل ون
  )2(سـوءة يـركــبـــوا

  )متقارب(            :فقال فيها " مذحج"أما قبيلة 
فكــان علــى مـــذحج     ـؤم بيتـاً على مذحــجبنـي الل

  )*(ترتــبـا

                                         
  .سف عيديو: ، حتقيق  415ديوان حسان ، ص ـ) 1(
  .تصيح: اجتمعوا إليه ومالوا ، تنب : آدوا  .37السابق ، صاملصدر  ـ) 2(
 .مقيماً راسخاً : ترتباً ـ  )*(
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  )1(من اد ما أثـقل األرنـبــا    ولو مجعت ما حوت مذحـج
عرفت عنه سالطة اللسـان ، وأنـه مل   د فق" احلطيئة"أما الشاعر املخضرم اآلخر 

، حىت أقاربه ونفسه مل يسلما من لسانه ، فنجـده  )2(يسلم منه أحد يف جاهليته أو إسالمه
  )طويل(                 :يسخر من قُبح وجهه قائالً 

ـِّـح مـن وجـه ، وقُـبح      هـقـوه اهللا خلـأرى يل وجهاً ش   فقُب
  )3(حامله

  )وافـر(      :)**(أو زوج أمه" أبوه"مث جنده يقول فيمن قيل بأنه   
  وبئـس الشيـخ أنت لدى املعايل    فنعم الشيخ أنت لدى املخازي    
ـّاك ريب ـ     ـــواب     مجعت اللؤم ـ ال حي وأبــــــ

  )4(السـفـاهــة والضــالل
ـِّـه    )وافـر(              :ويقول يف أُم

  ولقـاك العقوق مـن البنني    من عجوزشراً جزاك اهللا   
  )5(ذهيـنودرك در جاريــة      يبق شيئاًلسانـك مربد مل  

  )وافـر(    :ومن أبشع صوره الساخرة فيما ملا يظهره من عقوقه هلا فعالً 
  )6(وكـانـوناً على املتحدثـيـنا    أغـرباالً إذا استودعت سراً  

يف مثل هذه األشعار الساخرة يوظف عنصر املقابلة بني خصمه وما يشبهه  هوجند
بأنـه ال  "عندما وصفه " الزبرقان"الضعة والسلبية ، ومن ذلك قوله يف من أشياء غاية يف 

يستطيع فعل شيء من املكارم غري إطعام وكسوة نفسه وأهله ، فكفاه هذا األمر ـ وعليه  
  )بسيط(          :)7("أال يتعب نفسه يف اجلري وراء املكرمات

                                         
  .عمر فاروق الطباع: ، حتقيق  34ديوان حسان ، ص ـ) 1(
  .173الشعراء املخضرمون بني اجلاهلية واإلسالم ، ص: هنية علي يوسف الكاديكي : ينظر  ـ) 2(
  .333ديوانه ، ص: احلطيئة  ـ) 3(
 .198ـ  197الشعراء املخضرمون بني اجلاهلية واإلسالم ، ص: ينظر ـ  )**(
  .334ديوانه ، ص: احلطيئة  ـ) 4(
  .101املصدر نفسه ، ص ـ) 5(
  .100املصدر نفسه ، ص ـ) 6(
  ,174الشعراء املخضرمون بني اجلاهلية واإلسالم ، ص ـ) 7(
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  )1(كاسيواقعد فإنك أنت الطاعم ال        دع املكارم ، ال ترحل لبغيتها  
املطعـوم  " : بالطاعم"وقد يفهم املعىن األخري بأنه أراد ا عكس ذلك ، أي أراد 

أدعى للسخرية والتهكم يف كونه حباجـة ملـن   تكون حاله  املكسو ؛ ألن" : بالكاسي"و
  .يطعمه ويكسوه فال طريق لديه لنيل املكارم

بتجاهل " البالغة ومن املقطوعات الساخرة اليت استخدم فيها احلطيئة ما يعرف يف
  )طويل(      :يف مقطوعته التالية " قدامة العبسي"، جند قوله يف "العارف

ـ  ـات هـهـف  حادث جمدكمـفخرمت ومل نعلم ب   ـّم بع دها ـلـ
  ـرفــــانللت

ـّا ـتـومن أن   ــن أي ـحيرو  نسينـا من أنتـمم؟ إن ـــم م ك
  ريـح األعاصر
  من تفاخر بيننان ضـئـاالً ، فما إ    مىت جئتم؟ إنا رأينا شخوصكم  
  )2(طائروهذا شخصكم غري فطار،  أوىل جئتم من البقل والدبا وأنتم  

سخرية احلطيئة يف رسم صوره الشعرية نابعة عن سخطه الـذي  "من الالفت أن 
، من مقطوعته )3("كونته عوامل ذاتية واجتماعية من دقة املالحظة لواقع األحداث والناس

ورصده لزالـا قولـه يف   العوامل على سخريته خبصومه  األخرى اليت قد متثل تأثري تلك
بن عفان ، حيث يورد لنا القصـة  الذي شرب اخلمر أيام اخلليفة عثمان " بةقالوليد بن ع"

ـّ ثناياها روحه املرحة والساخرة واضعاً فيها نفسه شاهد عيان على مـا جـرى،   اً يف باث
                :وذلك يف قوله 

  )كامل(  
ـــق        لقـى ربهشهد احلطيئة يوم ي   ـــد أحــ أنّ الـولـيـ
  بـالـعـذر

  زيدكـم ؟ مثالً وما يـدريأأ      نادى ـ وقد قضوا صالم  
  رـن الشفع والوتـبيلقـرنـت       ليزيدهـم خيـراً ولو قبطـوا  

                                         
  .50ديوانه ، ص: احلطيئة  ـ) 1(
  .اجلراد: نبات عشبـي حويل ، الدبا : ، البقل  313ـ  312ص املصدر نفسه ، ـ) 2(
  .29، ص) 3(نزعة التمرد والسخرية يف شعر احلطيئة ، مقال منشور يف جملة البالغ ، ع : عناد غزوان  ـ) 3(
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  وصلت صالـم إىل العشر      فأتوا أبا وهب ولو فـعـلوا  
  )1(جتريتزل  خلعوا عنـانك مل      خلعـوا عنانك إذ جريت ولو  

  
وهذه النماذج أعطتنا فكرة عن ميل الشعراء املخضرمني ـ املذكورين آنفاً ـ إىل   
السخرية يف أشعارهم بوصفهم عايشوا جزءاً من العصر اجلاهلي ، واجلزء اآلخـر مـن   

  .حيام قضوه يف عصر صدر اإلسالم
النقـائض ؛ ألنّ   وباالنتقال إىل العصر األموي تطالعنا السخرية مبثوثة يف ثنايا فن

فخر وهجاء قبلي ، والثاين ... النقيضة تدور يف األغلب حول حمورين أساسيني ، أوهلما "
فحش من القول يتناول أعراض األمهات والزوجات واألخوات ونساء القبيلة بوجه عـام  

ما يصادفنا من ومن ذلك  )2("الطرافة والفكاهة ، والسخرية الالذعةفيه قدر غري قليل من 
، فهـذا األخـري مل   )4(والفرزدق )3(ر ساخرة مبثوثة هنا أو هناك يف ثنايا نقائض جريرصو

تغب عن شعره تلك الروح الساخرة ـ السيما عندما يهاجم فيـه خصـمه التقليـدي     
   :لة دالسوق للمبا، ومن طريف ما قاله فيه ، واصفاً إياه وهو يطرح أباه يف "جريراً"
  )طويل(

هـل يلقى بـه مـن  " عـطـية"     وهو يف السوق حابستركنا جريراً          
  يبادله

ـ   فـقــال         أبــوك       ه وا لــه رد الـحـمــار فـإنـــ
  )5(لـئـيـم رأسـه وجـحــافـلـه

حيط الفرزدق أميا حط من قدر جرير وأبيه ، مقارناً بينه وبـني آل  ويف بيت آخر 
ق يضربون رؤوس القبائل ، أما والد جرير فهو الفرزدق بني املقامني املتباينني ، فآل الفرزد

  )كامل(            :يف صورة مزرية من التدين والوضاعة 

                                         
  .260ـ  259ديوانه ، ص: احلطيئة  ـ) 1(
  .352يف الشعر اإلسالمي ، ص: عبدالقادر القط  ـ) 2(
  .1/50الشعر والشعراء ، : ة ابن قتيب ـ) 3(
  .1/38املصدر نفسه ،  ـ) 4(
  .2/173ديوانه ، : الفرزدق  ـ) 5(
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وأبــــوك خلــــف            إنـا لنضـرب رأس كل قبيلــة  
ـّل   )1(أتـانــه يتقم

أما عشرية جرير فلم تسلم هي األخرى من رشقات الفرزدق القاسـية ، وذلـك   
  )كامل(              :حيث يقول يف بيته التايل 

ـــهم     يستيقظون إىل نـهــاق محارهم   ـــام أعـيـن وتن
  )2(عـن األوتــار

  )كامل(              :وقال يف جرير 
  )3(كالكلب ينبح من وراء الـدار    يهدي الوعيد وال حيوط حرميه  

  )طويل(    :وقد قال الفرزدق أيضاً ساخراً من جرير ومن قبيلته ونسبته إليها 
وهيهات من مشـس    ليبـــهـكـر دارمـاً بـتـمنـى جـري  
  النهار الكواكب
وود جــرير لو عـطـيــة   وليسـت كليـب كائنني كـدارم  

  )4(غـالـب
  )طويل(      :ويف غري جرير جند الفرزدق يقول يف العبد الطرماح 

ـــار      لقد هتك العبد الطرماح ستـره   ـــى بـن وأصل
  قــومـه فـتصلـت

ـ وجـوه     هم وجوهاً كأامنسعرياً شوت    زير علـى النـار   اخن
  ملــت

ــوز     فما أنـجبت أم العـالفـي طيــئ   ــن عج ولك
ـَّـت تأخبث   )5(وأقـل

  )طويل(    :، واصفاً إياه بأنه كلب هلا "جرير وقيس"ويقول كذلك يف 

                                         
  .2/158املصدر نفسه ،  ـ) 1(
  .1/370املصدر نفسه ،  ـ) 2(
  .1/318املصدر نفسه ،  ـ) 3(
  .1/91املصدر نفسه ،  ـ) 4(
  .1/114املصدر نفسه ،  ـ) 5(
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ــا ـبـي    جرير وقيس مثـل كلب وثـلـة   ـــت حواليه ي
  يطوف وينبـح
ـــغ يف     وما هو منها غري أن نـبــاحـــه   ليـولـ

  )1(حني يصبح ألبـاـا
ـْقَر    )طويل(              :ويقول يف بين من

ـّهــم    محري بين غـيالن إذ ثـار      تنابلـة سود الوجـوه كأن
  )2)(*(هاقصي

فنجد السخرية متمكنة يف طبعه ، وقد كـان علـى وعـي تـام يف     " جرير"أما 
استخدامه لعدد من نقاط الضعف اليت وجدها يف خصومه فسـعى إىل التركيـز عليهـا    

؛ رمبـا  " األخطل ، والفـرزدق "ن اه التقليدياخصمالسيما  ،مها لدى خصومهم وتضخي
أقل شأناً كانت فيها أا اليت يقال " كعب"كان شعوره كأنه حيس بالدونية النتسابه لقبيلة 

الفنية وتفوقه علـى  ؛ لذلك جنده يركز على مهاراته )3("غلب ، ومتيمت"من قبيليت خصميه 
الذين ناصروا الفـرزدق  " بريصبنو "ن يناصروم ، ومن ذلك خصميه يف النيل منهما ومم

  )بسيط(              :عليه فقال فيهم 
مـا   هاجيهــم فلست         ؤمواـوا وإن لـّبيـر فإن قلصأما   

  ت النيبـحن
مثـل القنــافذ ال حسـن وال       أما الرجال فجعـالن ونسوم  

  )4(طيب
  )كامل(    :السهم ويقول يف قبيلة اهلجيم عندما منعوه بأن يغشى جم

اللـحــى   ثـط    سوسـةإن الـهـجـيم قـبيـلـة خم  
  وانـهـو األلــمتشاب

بعـمـــان أصـبـــح     لـو يسمعـون بأكلـة أو شـربـة  
                                         

  .1/127ديوانه ، : الفرزدق  ـ) 1(
 .الغبار املثار:  قالصي ـ )*(
  .2/35املصدر نفسه ،  ـ) 2(
  .265،  208األدب اإلسالمي ، ص: شوقي ضيف  ـ) 3(
  .مجع جعل ، وهي دويبة صغرية: ، جعالب )دار املعارف( 2/697ديوانه ، : جرير  ـ) 4(
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  )1(هـم بعـمانـمجع
بوصف ذكرهن ينقص من قدر قبيلة خصمه، فكيف " النساء"فيما نراه يركز على 

    :يف نساء تغلب  الذكر بالسخرية منهن مثلما قالهذا إذا اقترن 
  )وافـر(  

قفـا اخلـنـزيـر تـحسـبـه     التغليبية، وهي سكرى سوفت  
  )2(غـزاال

بوصفهن نقطة ضعف عند خصومه ، السيما عنـدما  " النساء"يركز على  هوجند
، فاكهام وتندرهم يف االسيتناقل الناس ما يقوله فيهن من شعر ، ويصبحن موضوع م

ر صعوبة على خصومه عندما يقرن ذكرهن بأمساء قبائلـهن،  وال شك أن ذلك يكون أكث
إىل قبائلهن وأنسان ، ومما يؤكد هذا قول جريـر يف   اءفيتجاوز ذلك السخرية من النس

  )كامل(                  :نساء جماشع قوم الفرزدق 
فافخـر بقبقـب واذكر     وإذا فخـرت بأمهات مـجاشـع  

  )3(النحوارا
: ركيزه على أمسائهن املبهمة املعىن والغريبة اللفظ مثل إضافة إىل ما سبق يالحظ ت

  )طويل(          :يف مثل قوله ) خجخج ، جوخى ، القُذَام ( 
فـحـول رحـل للـزبـيــر      لقد كان يا أوالد خجخج فيكم  

  )4(ومـانــع
  )وافـر(                :وقوله كذلك 

ــوخى     فـإن مـجاشـعـاً فتـعـرفـوهـــم   ـــو ج بن
  قـذاموخجخج والـ
وب لل يف القـبذح    وأمـهـم خـضـاف تـداركـهـم  

                                         
  ).دار صادر( 479املصدر نفسه ، ص ـ) 1(
  ).دار صادر( 330املصدر نفسه ، ص ـ) 2(
  .امسان َألمتني: قبقب النخوار  ،)دار املعارف( 1/519ديوانه ، : جرير  ـ) 3(
  ).دار صادر( 293املصدر نفسه ، ص ـ) 4(
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  )1(العـظــاميف و
طريقة من طرق اإلحياء وتوظيف دالالت تلك الكلمات اليت جرير وبذلك أدخل 

مثلما كان . قد ال يستشعر القارئ من هذه األلفاظ ما حتويه من مسحة اهلزء والسخرية "
عانة بدالالا اليت تسجلها املعاجم اللغوية، نتبني األمر يف عصرها وبيئتها ، بيد أنه مع االست

حقيقة إحياءام ووقع سخريتها على النفس ، خباصة األلفاظ اليت تتداخل فيها أصـوات  
  .)2("رنينية الوقع ساخرة الداللة

ويف إطار توظيف جرير ألية نقطة ضعف عند خصمه للنيل منه جنده جيعـل مـن   
من قدره ومكانتـه   حطّاشتهر ما جد الفرزدق منفذاً لل اللتني" القيون ، والكري"مهنيت 
  )طويل(  :له يعريه ا إذا ما أعوزته وسيلة يسخر ا منه ، حيث يقول فيه  ومسبةً

وإصالح أخرات لفـؤوس            وأورثك القيـن العالة ومرجـالً  
  )3(الكرازم

من بين جلدتـه   ونراه يوظف العامل الديين كذلك مع الفرزدق على الرغم من أنه
، رمبا من بـاب جتاهـل   " تغلب"إىل " بين متيم"وعلى دينه ، إالَّ أنه أراد أن ينسب قومه 

  )كامل(          :العارف، وذلك عندما قال يف رهط الفرزدق 
ـــاً    رهط الفرزدق من نصارى تغلب ـــي كـذب أو تـدعـ

  )4(دعـــاوة زور
  )كامل(  :ث يقول املسجد بأنه رجس حييدخل صوره لنا حني  هفيما جند
رجــس فـلـــيس طهـــوره   إن الفرزدق حني يدخل مسجداً  

  )5(بطهــور
إضافةً إىل ما سبق جند جلرير أبياتاً متفرقة تناقلتها األلسن وشاعت بني الناس لدقة 

                                         
أوصاف للنساء اإلماء حتمـل  : ، جوخى، خجخج، القذام، خضاف )دار صادر( 406املصدر نفسه ، ص ـ) 1(

  .معىن االستخفاف والشتم
كلية املعلمني (ة يف شعر جرير ، مقال نشرته جامعة امللك عبدالعزيز فن السخري: وعلي فشوان  وأنور محيد ـ) 2(

 Res-www.kau.edu.salshow: على موقعها اإللكتروين ) جبدة
  ).دار صادر( 458ديوانه ، ص: جرير  ـ) 3(
  ).دار صادر( 149، ص املصدر نفسه ـ) 4(
  .نفسه املوضع ـ) 5(

http://www.kau.edu.salshow
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  )كامل(        : معانيها وظرفها وسهولة حفظها ، ومن ذلك قوله 
ـ      زعم الفرزدق أن سيقتل مربعاً   ة يـا  أبشـر بطــول سالمـ

  )1(مربـع
جريـر  [قال احلجاج هلمـا  :" ويف حادثة طريفة ذكرها ابن سالم يف طبقاته قال 

آتيا يف لباس آبائكمـا يف اجلاهليـة ، فجـاء    : وهو يف قصره جبزيرة البصرة ] والفرزدق
مـا  : الفرزدق وقد لبس الديباج واخلز وقعد يف قبة وشاور جرير دهاة بين يربوع فقالوا 

 احلديد ، فلبس جرير درعاً وتقلّد سيفاً وأخذ رحماً وركب فرساً لعباد بـن  لباس آبائنا إالَّ
  :جريرفقال  )2(احلُصني يقال له احملاز يف أربعني من بين يربوع ، وجاء الفرزدق يف هيئته

  )طويل(                  
عليـه وشــاحا كـــرج      ةلبست سالحي والفرزدق لعبـ  
  وجالجلــه

جريـر لكم بعل وأنـتم      االب فإنـمـما مـع اخلز الوأعد  
  )3(حالئلـه

ففي هذه األبيات إشارة ساخرة خفية أظهر ا جرير خصمه الفـرزدق بصـورة   
مهراً له ومتطيباً بطيـب  احلليلة له؛ ألن األخري أتى املوعد متوشحاً متخذاً من لعبة الكرج 

بـاحلرير، ويف  املالب أي الزعفران، وبيده جالجله أي جراسه ومرتدياً ثوب اخلز املطرز 
فأتى املوعد مدججاً " بين يربوع"مقابل هذه الصورة املضحكة خلصمه أخذ هو برأي قومه 

مشهوداً هلا بأا أصيل وهلا جوالت وصوالت يف خـوض  بسالحه ودروعه ممتطياً فرساً 
  .املعارك احلقيقية

تنم عن طبعه الساخر وإيقاعـه خبصـمه يف مفارقاتـه    الطريفة فمثل هذه احلادثة 
العجيبة واملقصودة يف آن ، ومن سخرياته الرائعة هذه الصورة اليت سخر فيها من خصوم 

  )كامل(                    :له
نـتفت شـوارم علـى       ـوم إذا حضر امللوك وفـودهمق  

                                         
  .2/209طبقات الشعراء ، : ابن سالّم  ـ) 1(
  .2/406املصدر نفسه ،  ـ) 2(
  .نفسه املوضع ـ) 3(
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  )1(األبواب
مما سبق يتضح لنا أن السخرية مل تكن غائبة يف العصر األموي بل حاضرة ، وقـد  

تطورها عن الشكل الذي رأيناه فيه قبل هذا العصر ، وهذا  اؤه يفساهم فن النقائض وشعر
. اليت يعتقدها املنكرون لوجود السخرية يف هـذا العصـر أو قبلـه   بالتأكيد ينفي املزاعم 

نتاج سـاخر  من صحيح أن النتاج الشعري الساخر قبل العصر العباسي ال يقارن مبا ظهر 
عرب مل يعرفوا السخرية إالَّ يف العصر العباسي بعده، إالَّ أن هذا ال يعين على اإلطالق أن ال

السخرية ـ مثالً ـ متطوراً هذا التطور كما هو عند ابن   ؛ ألنه ال يعقل أن جند فناً كفن 
الرومي ، ونقول إن ذلك جمرد بدايات ، أو أن نربط السخرية يف أدبنا العريب بكتابـات  

ـ   عاً الاجلاحظ ، أو بديع الزمان اهلمذاين ؛ ألن هؤالء مجي دوا حمـاوالت  شك أـم وج
عندهم وعند غريهـم   هوإضاءات قبلهم ترسموا خطاها وطوروها على الشكل الذي رأينا
  .ممن حنوا يف أشعارهم أو كتابام املنحى الساخر يف العصر العباسي

                                         
  .2/409،  السابقاملصدر  ـ) 1(



  
  
  
  

  الثاينالفصل 
  شعراء السخرية العباسيون

  
  
  
  
  
  

  .شعـراء مشهورون: املبحث األول   
  .شعـراء مغمـورون: املبحث الثاين   
    

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  



 43

   الثاين الفصل
   شعراء السخرية العباسيون

    : توطئــة 
لقد تضافرت عوامل عدة يف العصر العباسي خالل القرنني الثاين والثالث اهلجريني 

للسخرية الظهور بشكل واضح وجلي ، مل يعهده هذا الفن من قبل ، حىت إنه مل  أتاحت
وأكثرها أثراً )**(كذلك ، ولعلَّ أهم هذه العوامل)*(فقط ، بل مشل النثريقتصر على الشعر 

، األمر الذي  دةيف ذلك عامل االستقرار والتمدن الذي شهده اتمع العباسي يف هذه امل
اليت شاعت مع بدايـة  ء إىل البحث عن جمالس اللهو واألنس والسمر دعا عدداً من الشعرا

االستقرار السياسي الذي شهدته الدولة العباسية يف بداية عهدها ، حيث أخـذ اخللفـاء   
ـّاب ، فاختذوا منهم ندماَء فتح  وكبار رجال الدولة يف جمالسهم أمام ظرفاء الشعراء والكُت

يف فـن  املنفتح على احلضـارات ، فنبـغَ أشـخاص    جاء العصر العباسي "ومساراً ، فقد 
، وانتشر الندماء والظرفاء يف القصور ، ونالوا حظـوة  وابن الرومي اإلضحاك كاجلاحظ 
جعلوا مـن  "، وعلى صعيد الشعر شهد هذا العصر ظهور شعراء )1("عند اخللفاء واألمراء

الندمي املضـحك   أنفسهم موضوعاً للسخرية فأضحكوا الناس من حيام ، ولعلّ شخصية
يف بالط اخللفاء كان هلا أثر يف اجتاه الشعراء إىل هذا األسلوب ، ومن أبرز من ميثل هـذا  

ـُر الشعراء الذين )2("وأبو دالمة )***(النمط أبو الشمقمق السخرية  نظموا يف، وبذلك كث
لذا أتت فكُتب لبعضهم الشهرة فيما ظل ذكر بعضهم اآلخر خامالً وعدوا من املنسيني ، 

من أولئك املغمـورين؛  ) ة بعس( من املشاهري و ) أربعة ( نتاج هذه الدراسة لتوازن بني 
االتفاق واالختالف بني اموعتني ، لذلك ارتأى الباحث تقسيم هذا الفصل لتبيان وجوه 

  :على مبحثني اثنني مها 
                                         

 .وهذا األمر واضح يف كتابات اجلاحظ وابن املقفع وأيب العيناء وسواهمـ  )*(
ؤالء الشعراء ، اليت سـنتطرق  ) العامل االجتماعي ، واالقتصادي ، والثقايف ( من العوامل املؤثرة كذلك ـ   )**(

 .125ـ  116ص: ا بالتفصيل ضمن املبحث الثاين من الفصل الثالث من هذه الدراسة ، ينظر إليه
  .6الفكاهة يف الشعر العريب ، ص: سراج الدين حممد  ـ) 1(
هو مروان بن حممد ، بصري املنشأ واملرىب من أصول خرسانية ، شاعر فكه ظريف ، يعد مـن شـعراء   ـ   )***(

 .396معجم الشعراء ، ص: املرزباين ). هـ200(مقمق الطويل ، تويف سنة الطبقة الشعبية ، ومعىن الش
  .169يف األدب العباسي ، ص: فوزي عيسى وآخر  ـ) 2(
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  املبحث األول 
   شعـراء مشهـورون

  

  :و دالَمة ــ أب 1
ون األسدي ، اشتهر بأيب دالمة ، وهو من أهل الكوفة ، ولـد يف  هو زند بن اجلَ

أواخر القرن األول اهلجري ، وأوائل القرن الثاين اهلجري ، وقد عرف بعـدم مباالتـه   
العباس السفاح ، واملنصور ، واملهدي الذي "واستهتاره ، عاصر ثالثة خلفاء عباسيني هم 

  .)1(هـ161 سنة ارتبطت أغلب أخباره مبجالسه ، تويف
  

  :شعره الساخر  •
كان أبو دالمة مطبوعـاً  "أبو دالمة األغراض التقليدية املعروفة وأجادها ، و تناول

اللون الساخر والفكـاهي  ، وقد غلب )2("ديهةبمفْلقاً ظريفاً كثري النوادر وكان صاحب 
يضـربون   شعره الذي استهدف به بعض خاصة الدولة ، ونفسه ، وبغلته اليت أخذواعلى 

وقد نظم فيها أبو  .)3("ما هو إالَّ كبغلة أيب دالمة:"ا املثل يف كثرة العيوب حىت قيل فيها 
  :دالمة قصيدة ساخرة بلغت تسعة ومخسني بيتاً بدأها بقوله 

  )وافر(                  
  وبعد الغـر من خضر البـغال      يـل أركبـهـا كـراماًـأبعد اخل
  وخيـر خصاهلا فـرط الوكال      غـيـلـة فيهـا وكـالـرزقت ب

  ولو أفـنـيت جمتهداً مـقـالـي      رأيت عيوا كثرت وغالت
  عشيـر خصاهلا شـر اخلصال      ليحصي منطقي وكالم غريي

  بايلـامشي ال ت: نزلت وقلت      فأهـون عـيـبهـا أنـي إذا مـا
  وترمـحين وتـأخذ يف قتـالـي      تقـوم فما ترمي إذا استحثت

                                         
  .249ـ  3/135األغاين ، : أبو الفرج األصفهاين  ـ) 1(
  .54طبقات الشعراء ، ص: عبداهللا بن املعتز  ـ) 2(
  .288لوب يف املضاف واملنسوب ، صمثار الق: أبو منصور عبدامللك الثعالبـي  ـ) 3(
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  بضـرب باليميـن والشمــال      ـي إن ركبت أذيت نفسيوإن
  اللفيا لك يف الشقاء ويف الك      وبالرجليـن أركضـها مجيعـاً
  من األكراد أجنب ذي سعال      رياضـة جاهـل وعليج سـوء
ــنـ      شتيم الوجـه هلبـاج هــدان ــل  ع ــوم ح ـوس ي

  )1(وارتـحـال
ق هلذه العيوب بارزة ، وكـل ذلـك يف   ير الدقيوفتبدو قدرة أيب دالمة على التص

من جانب ، ويترك لديه انطباعـاً مبقـدرة   أسلوب ساخر يدفع البسمة إىل شفاه القارئ 
الشاعر التصويرية لعيوب بغلته من جانب آخر ، وهي مهارة اكتسبها أبو دالمة من عالقته 

ذا ما هش عليها للمشـي،  وقُفُها يف مكاا إالوثيقة ذه البغلة الكثرية العيوب اليت أقلها 
، يف بيت أليب دالمة يصف فيه بغلتـه هذه الرباعة يف التصوير أشاد ا عبدالقاهر اجلرجاين 

            :ال خيلو من الطرافة حيث قال 
  )وافر(

ـــا           أرى الشهبـاء تعجن إذ غدونـا بـرجـليـهـــ
  )2(وتـخـبـز باليـميـن

ـَّه حركة رجليها حني مل تثبتها علـى  شب:"على ذلك بقوله  )3("اجلرجاين"فعلق 
 ثبـت  مموضع تعتمدا عليه ، وهوتا ذاهبتني حنو يديها ، حبركة يدي العاجن، فإنه ال ي

ـَّه   وزهلما إىل قُدام ، ياليد يف موضع ، بل  تزلُّ من عند نفسها لرخاوة العجـني ، وشبـ
حنو بطنه، ويحدث فيها حركة يديها حبركة يد اخلابز ، من حيث كان اخلابز يثنـي يده 

د يف يد الدابة إذا اضطربت يف سريها ، ومل تقف على ضبط جتمن التقويس ، كما ضرباً 
تقع عليه يديها ، ولن ترمي ا إىل قُدام ، ولن تشد اعتمادها ، حىت تثبت يف املوضع الذي 

دالمة عامةً  ويظل املنحى الساخر ميزة أخرى بارزة يف شعر أيب ."فال تزول عنه وال تنثين
    :ويف تصويره لعيوب بغلته خاصة ، وال أدلّ على ذلك من قوله 

                                         
  .96ـ  94ديوانه ، ص: أبو دالمة زند بن اجلون  ـ) 1(
  .119املصدر نفسه ، ص ـ) 2(
  .383ـ  382أسرار البالغة ، ص ـ) 3(
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  )وافر(  
هـزلـت ويف غـيــر  إذا       كـاـتقطـع جلدها جربـا وح

  اهلـزال
  ـط من متابعـة السـعـالحوتن      وألطف من دبيب الذر مشياً

  وتسقط يف الوحول ويف الرمال      وتلقـي بسرجها أبـداً مشاساً
ــس       زهلا اجلـمام إذا خصبنـاويهـ ــا م ـــر ظهره ويـدب

  )1(لــالاجل
طف من دبيـب الـذر ،   ، أما مشيها فهو أل فجلدها تقطع بسبب اجلرب واحلك

ما تسقط على الدوام يف الوحل تارة والرمـال أخـرى ، وإن   فيوسرجها ال يلبث عليها 
ب بغلته ناشئة عن دقة معرضة للهزال ، فسخريته من عيو دائماًركبت أو مل تركب فهي 

ملح ، واهتمام منه بالتفاصيل الصغرية لعيوا اليت جعلت منها مضرباً للمثل ، كمـا قلنـا   
سالفاً ، كل ذلك يكشف لنا مقدرته التصويرية الساخرة اليت تعد أهم ما يتميز به الفـن  

ابعـة يف  الساخر عن غريه من الفنون ، وال أدلّ على ذلك من هذه الصور السـاخرة املتت 
  :كل صدر بيت وعجزه ، حيث يقول بداية 

جـمـوح حيـن تعــزم        حرون حيـن تركبهـا حلضـر
  للنـزال

  وليث عند خشخشة املخايل      يها لسرجنوذئـب حيـن تد
  )2(خذول عند حاجات الرحال      وفسـل إن أردت ا بكوراً

م منها ، حىت يتسىن لنـا  ونظراً لطول قصيدة أيب دالمة هذه يف بغلته نكتفي مبا قُد
أخرى ، اليت كان أمهها سخريته من ذاته عندما عجز على أن يسخر التعريف مبوضوعات 

  )وافر(      :، فتوجه بالنقد لنفسه فقال )3(من جلسائه لفضلهم عليه
ـــرام وال       أال أبـلـغ لديـك أبـا دالمــة ــن الك ــيس م فل

                                         
  .101ـ  100ديوانه ، ص: أبو دالمة  ـ) 1(
  .102املصدر نفسه ، ص ـ) 2(
  .3/306األغاين ، : األصفهاين : ينظر  ـ) 3(
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  كرامـه
  وخنـزيـراً إذا نـزع العـمـامـه      إذا لبـس العمامـة كان قرداً
  كذلك اللـؤم تتبعـه الدمـامـه      مجعـت دمامة ومجعت لؤماً
  )1(ـرح فقد دنت القيامـهففال ت      فإن تك قد أصبت نعيم دنيا

سخريته من نفسه وقبح منظره ودمامته جتعلنا نستحضر مـا قالـه احلطيئـة يف    ف
، فيمـا انصـرف                   )2(ا له قبحـه وتشـوهه  سخريته من قبح وجهه عندما نظر يف املاء فبد

أبو دالمة يف تصوير منظره إذا لبس العمامة وإذا نزعها ، ففي األوىل بدا قرداً ، فيما ظهر 
وهكذا عاش أبو دالمة يسخر "الصورة األخرى خرتيراً فضالً عن أنه مجع دمامة ولؤماً يف 

وة ، والدعابة اللطيفة واستطاع بأسلوب الندمي من نفسه ومن الناس ، ال تفوته النادرة احلل
الساخر أن حيجب نقائضه اليت مل يكن يتورع عن ااهرة ا ، سواء أكانت يف خلقه أو 

واملالحظ أن السخرية عنده تأخذ منحى غري حاد يف النقد ، بـل املمـزج    .)3("يف خلقته
إىل النقد احلاد املستفز للخصم  خبفة الظل والدعابة اليت دف إىل اإلضحاك أكثر مما دف

خرج املهدي إىل الصيد اصطحباه معهما ، عندما " علي بن سليمان"، ومن ذلك قوله يف 
، فقال فيـه  )4(ظبياً ، فصاد كلباً" علي بن سليمان"فرمى املهدي ظبياً فصاده ، فيما أخطأ 

  )جمزوء رمل(             :ساخراً ومتندراً أبو دالمة 
  شـك بالسهـم فــؤاده    بيـاًقد رمـى املهدي ظ  
  ن رمى كـلـبـاً فصاده    وعـلـي بــن سـلـيـمـا  
امــرئ يــأكــل     فـهـنـيـئـاً هلـمـا كــل  

  )5(زاده
فاسـتغلّ روح املـرح   "لنا أن أبا دالمة قد امتهن الضحك واإلضحاك ، ويبدو 

ك حينما يتحدث والدعابة الكامنة فيه ، اليت جتعل الناس ال يتمالكون أنفسهم من الضح

                                         
  .110ـ  109وانه ، صدي ـ) 1(
  .من هذه الرسالة 34، وص 333ديوانه ، ص: احلطيئة : ينظر  ـ) 2(
  .131م ، ص1966، مايو  90أبو دالمة ، مقال منشور مبجلة العريب ، العدد : حممد مصطفى هدارة  ـ) 3(
  .10/258األغاين ، : األصفهاين  ـ) 4(
  .51ديوانه ، ص: أبو دالمة  ـ) 5(
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وقد أرجع بعضـهم   .)1("شعراً أو نثراً ليكسب عيشه ، فاختار هذه الوسيلة أسلوباً حلياته
من الشعراء الذين آثروا العيش برخـاء وراحـة   "سلوك أيب دالمة هذا املسلك إىل كونه 

؛ ألنه وجد فيـه  )2("ولذلك آثر أن يقتصر هجاؤه وسخريته على نفسه وعلى ما يعود إليه
الشخصية حىت لو كان ذلك على حساب إهانة نفسه وجترحيها ، مثلما لنيل العطايا  وسيلة

لقد متسك أبو دالمة باحلياة وملذاا وزهوها وخيالئها ، "رأينا يف سخريته من نفسه ، فـ
أو جة احلياة، وال عجب ] La  joiede  vivre[بالفرنسية مبا يسمونه كان رجالً متشبثاً 
 .)3("ن املواقف العصيبة وبصورة خاصة من االشتراك باحلرب أو القتـال أن نراه يتهرب م

، فعندما التقى "اخلوارج"لقتال الشراة  )*("روح بن حامت"ومن ذلك قوله عندما خرج مع 
  :اجليشان طلب منه أن خيرج للمبارزة ، فخشي أبو دالمة على حياته وأنشد يقول 

  )بسيط(                  
ـ ـإىل الب    نـيـقـدمإنـي أعـوذ بروح أن ي   زى يب ـراز فتخ

  بنو أسد
ما يفـــرق ـمــ    لـمــهـإن البـراز إىل األقـران أع  

  بيـن الروح واجلسد
  ع اخللق بالرصدـوأصبحت جلمي    قد حالفتك املنايا إذا صمدت هلا  
  وما ورثت اختبار املوت عن أحد    حب املوت أورثكمإن املهلب   
  )4(خـلـقت فرداً فلـم أجــد لكنها  لو أن يل مهجة أخرى جلدت ا  

ومن طرائفه مع اخلليفة أيب جعفر  .)5(فلما مسع روح هذه األبيات أعفاه من القتال
جنود اخلليفـة  املنصور أبياته اليت قاهلا عندما أمر حببسه مع الدجاج ، وذلك عندما ألقى 

                                         
  .148يين ، سجل الفكاهة العربية ، صخالد القشط ـ) 1(
  .129م، ص1966، مايو  90أبو دالمة ، مقال منشور مبجلة العريب ، العدد ـ) 2(
  .149خالد القشطيين ، سجل الفكاهة العربية ، ص ـ) 3(
ات هو روح بن قبيضة بن املهلب األزدي ، أمري من األجواد كان حاجباً للمنصور مث تولّى أمر عدد من واليـ  )*(

: ابن خلكـان ). هـ174(الدولة العباسية استمر يف التقلب فيها مع أكثر من خليفة عباسي حىت وفاته سنة 
 .1/59وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ، 

  .56ـ  54ديوانه ، ص ـ) 4(
  .304ـ  10/303األغاين ، : األصفهاين : ينظر  ـ) 5(
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خلليفة فأمر وساجه وأتوا به اوهو سكران يف إحدى احلانات ، فأخذوه بثيابه  عليهالقبض 
:، فقال )1(حببسه ، فأخذ يستعطف اخلليفة املنصور ويسترضيه بأبيات كتبها على قرطاس

  )وافر(                
عالم حبستنــي             أميـر املـؤمنيـن فـدتـك نـفسي  
  وخرقت ساجي؟
ترقرق يف اإلنـاء لـدى      أمـن صهباء ريح املسك فيهــا  

  الـمـزاج
كـأن شعـاعــهــا      صرف عيـن الديك عقار مثـل  
  هلب السـراج

لقد صارت مـن النطـف       وقـد طبخـت بـنـار اهللا حـىت  
  النضاج

إذا بـرزت تــرقرق يف      ـش هلا القلـوب وتشتـهيهـا  
  الـزجـاج

ـــض      أقـاد إلـى السجون بغري جـرم   ـــي بع كـأن
  عـمـال اخلــراج

ولـكـنـي حبــست مـع       ولو معهم حبست لكان سهالً  
  الدجـاج

يـنـاجي بـالصيــاح      اجات يطيـف ـن ديـــكدج  
  إذا يـنـاجـي
بـأنـــــي مــــن     تـخبــرين ذنـوبـي توقد كان  

  عـقـابـك غيـر ناجي
لـخيـرك بعـد      علـى أنـي وإن القـيــت شــراً  

  )2(ذاك الشـر راجـي

                                         
  .300ـ  10/299املصدر نفسه ، : ينظر  ـ) 1(
  .130ـ  129ديوانه ، ص: أبو دالمة  ـ) 2(
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  .فهذه القصيدة تبين لنا الكيفية اليت يتخلص ا أبو دالمة من املآزق اليت يقع فيها
مـع  : أين حبست يا أبا دالمة ؟ قال : ومن الطريف ما قاله عندما سأله املنصور 

) املنصور(فضحك . أقوقي معهن حىت أصبحت : فما كنت تصنع ؟ قال : قال . الدجاج 
فمثل هذه األبيات توضح لنا كيف واجه موقفه الصعب هذا أمام اخلليفة . )1(وخلّى سبيله

  .قام والثأر باالبتسام والضحك ال باالنت
كونه ندمياً من نـدمائهم  ال تقتصر على عالقة أيب دالمة باخللفاء العباسيني ، إن 

جند له دوراً آخر يتعلق خبدمته هلم ، حىت غدا مـن  بل وشاعر البالط الفكه واملضحك ، 
والشك أن هذه املكانة حيسده عليها كثريون يف عصره ؛ لذلك . )2(شعراء الدعوة العباسية

: أخباره بأخبار ثالثة خلفاء يرجع هلم فضل بناء صرح الدولة العباسـية ، وهـم    اقترنت
علـى   )*(ومن هنا ال نستغرب حتاملـه . العباس السفاح ، وأبو جعفر املنصور ، واملهدي 

، وذلك يف سبيل احملافظة على هذه املكانة املرموقة ، ولعلنا ـذا   سخرياتهنفسه يف بعض 
لسالمة يف سخريته ، مثلما وصفه بذلك الباحث خالد القشطيين يف نكون قد بررنا إيثاره ل

  .)3()سجل الفكاهة العربية(كتابه 
ومن سخرياته اليت حتامل فيها على أهله وأبنائه مصوراً أشكاهلم املزرية وجشـع  
ـِّهم وقبحها ، فأخذ يعرض ذلك أمام اخلليفة أيب جعفر املنصور يف قصـيدة سـاخرة    أم

مث ال يلبث أن يدلف ... اية جادة تتناسب مع التوجه ا أصالً إىل املديح نراه يبدؤها بد"
وقد بلغت هذه القصيدة  .)4("صبييت يوماً وأمهممن عجبت : إىل موضوعه الساخر فيقول 

  )بسيط(            :ثالثة عشر بيتاً ، حيث بدأها بقوله 
يوم الوداع فما جاؤوا وما     إن الـخليط أجد البني فانتجعوا  

  وارتع

                                         
  .300ـ  10/299األغاين ، : األصفهاين  ـ) 1(
  .295، ص)العصر العباسي األول ( تاريخ األدب العريب : شوقي ضيف  ـ) 2(
، دائـرة املعـارف   "والواقع أنه سخر من نفسه ومل يسلم من لسانه أقرب أقاربه وكان أحياناً ينتقم لنفسه"ـ   )*(

 .1/473ية ، اإلسالم
  .148ص: ينظر  ـ) 3(
  .131م، ص1966، مايو  90أبو دالمة ، مقال منشور مبجلة العريب ، العدد : حممد مصطفى هدارة  ـ) 4(
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يوم الفراق حصاة القلـب      واهللا يعـلم أن كـادت لـبينـهـم  
  تنصدع

ـــا     عجبت من صبييت يوما وأمـهم   ـــة لـم أم الدالم
  هاجها الـجـزع

هبـت تلوم عيايل     ال بـارك اهللا فيهـا مـن منـبـهـة  
  بعد ما هجعوا

ــاح ويف ـســـ    وحنن مشتبهـو األلـوان أوجهنا   ود قبـ
  أسـمائنـا شنــع

على اخلــليفة منــه الـري        اجلوع مذ صارت عيالتناأذابك   
  والشبــع

لــك اخلالفـــة يف أسـاـــا     ال والذي يا أمري املؤمنني قضى  
  عــالـرف

دوين ودون عيــــايل مث     مازلت أخلصها كسبـي فتأكله  
  تضطجـع

ها ـويف املفاصل من أوصال    شوهاء مشنـاة يف بطنها ثـجـل  
  فـدع

ومل تكـن بكـتـاب اهللا     متنـــاذكرا بكتـاب اهللا حـر  
  تـنـتـفـع

يـا  أأنـت تتلـو كتــاب اهللا    ت مث قالت وهي مغضبةمفاخرنط  
  )*(لـكـع

ـــا     أخرج لتبـغ لنا مـاالً ومـزرعــة   كمــــ
  لـجيـراننـا مـال ومـزدرع

إن الـخليفـة للـسؤال     وأخدع خليفتنا عنها بـمسـألـة  

                                         
 .اللئيم ، والعبد الذليل : لُكَع ـ  )*(
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  )1(يـنـخـدع
أبو دالمة اخلليط والـبني واالنتجـاع ،   تقليدية ذكر فيها تبدأ هذه األبيات بدايةً 

والوداع ، والفراق ، حىت ليظن القارئ أنه بصدد قراءة نص جاد ، ولكنه ما يلبـث أن  
يتفاجأ بتغري موضوع القصيدة من املنحى اجلاد إىل املنحى الساخر يف حوارية طريفة بـني  

باملثل فعل بأبنائه ، لتنتهي القصـيدة  الشاعر وزوجته سخر فيها من شكلها وتصرفاا ، و
فـاملميز يف هـذه   . بدفع الزوجة أليب دالمة خلداع اخلليفة املنصور لنيل عطاياه ازيـة  

قصيدته يف أثناء حديثه عن أهله،  الشاعرالقصيدة األسلوب احلكائي الساخر الذي ابتدأ به 
الذي مل تسلم منه حىت أمساؤهم وههم السوداء القباح املتشاة ، هذا القبح وجلمث تصويره 

، زد على ذلك هذا التصوير اازي الساخر للجوع الذي أذام بوطئته عليهم ، بعد ذلك 
  :من مثل قوله  لزوجته )2(ينصرف إىل التقاط العيوب اجلسدية واملعنوية

ويف املفاصل من أوصالـها     شوهاء مشنـاة يف بطنها ثـجـل  
  فـدع

  :وقوله فيها كذلك 
ومل تكـن بكـتـاب اهللا     را بكتـاب اهللا حـرمتنـــاذك  
  تـنـتـفـع

أأنـت تتلـو كتــاب اهللا يـا       فاخرنطمت مث قالت وهي مغضبة  
  )3(لـكـع

رمست لنا صورا اليت تبدو فيها ) فاخرنطمت ( فالكناية الطريفة البادية من قوله 
وصفته بأبشع صـفات  امرأة طويلة األنف غاضبة وكلها غيظ وحنق على زوجها الذي 

  .اللؤم والوضاعة والذل
لريجع بعد ذلك إىل استخدام األسلوب احلكائي الساخر ، ولكن هذه املرة مل يكن 

اليت طلبت منه أن خيرج وجيلب هلم ) أم دالمة(هو املتكلم بل أتى بالقول على لسان زوجه 
  :ألخري على لساا ماالً كما هو عند جريام مال وزرع ، وال أطرف من قوله يف بيته ا

                                         
  .81ـ  78ديوانه ، ص: أبو دالمة  ـ) 1(
  .215الفن ومذاهبه يف الشعر العريب ، ص: شوقي ضيف : ينظر  ـ) 2(
  .80ديوانه ، ص: أبو دالمة  ـ) 3(
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إن الـخليفـة للـسؤال     وأخدع خليفتنا عنها بـمسـألـة  
  )1(يـنـخـدع

هذا البيت الساخر مل يغضب منه أبو جعفر املنصور ، ذلك اخلليفة املشهور جبربوته 
ـّي واكتبوا له مبئيت جريب عامرة :"وقوته وفتكه خبصومه ، بل ضحك وقال  ارضوها عن

  .)2("ومئيت جريب غامرة
                                           ومن هنا نرى أن أبا دالمة ال يقل عن غريه من الشـعراء يف املكانـة الشـعرية    
ـ السيما شعر السخرية ـ الذي أبدع فيه أميا إبداع وتظل جوانب أخرى لدى هـذا   

ـ هذا اجلانبان ال،  )*(شاعر جديرة بأن يدرس منها جانبا اون والزندقةال  دلذان درِسا عن
  .غريه فيما غفل عنه الكثريون

  :ـ بشار بن برد  2
ق ظريـف  لفْبشار بن برد بن يربوخ العقيلي ، يكىن بأيب معاذ ، شاعر جميد مهو 

حمسن ، خدم امللوك وحضر جمالس اخللفاء ، وأخذ فوائدهم ، وكان ميدح املهدي وحيضر 
  .)3(هـ182هـ أو 172جملسه ، تويف عام 

  
  :الساخر شعره  •

برع بشار ـ كأمثاله من مشاهري الشعراء ـ يف معظم األغـراض الشـعرية ـ      
نكتته تضحك وتؤمل معاً "حنا فيه املنحى الساخر ، فعرف عنه أن والسيما اهلجاء ـ الذي  

، مجع بني جزالة العرب إىل فن احملدثني ، لني إذا تغزل أو هزل ، متني إذا مدح ، ومدحه 
وسخريته مرة قاسية تأخذ مسة االنتقام ، ال ترحم غفلة اخلصم مهما . )4("ال خيلو من هجاء

                                         
لسان العـرب مـادة   : ابن منظور : ينظر . مزرعة خراب ، وهي خالف العامرة . 81املصدر نفسه ، ص ـ) 1(

  ).غمر(
  .288ـ  10/284األغاين ، : األصفهاين  ـ) 2(
تهتار والفجور ، ومنهم من ، فمنهم من يرى أا تعين التهتك واالس"زندقة"اختلف الباحثون يف تفسري كلمة ـ  )*(

دائـرة  : ينظر . يرى أا تعين اتباع دين اوس ، فيما أطلقها آخرون على اإلباحي وامللحد الذي ال دين له
 .666ـ  1/665معارف الشعب ، 

  .21طبقات الشعراء ، ص: وابن املعتز  .249ـ  3/135األغاين ، : األصفهاين  ـ) 3(
  .291، ص أدب العرب: مارون عبود  ـ) 4(
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أنشد املهدي قصيدة وكان "عال قدره أو شأنه ، ومن ذلك رده على خال املهدي عندما 
أثقب : فأجابه بشار ؟  ما صناعتك: على بشار ليسأله خال املهدي ضعيف العقل ، فأقبل 

أمل ير ! وماذا أصنع به : تنادر على خايل ؟ فقال بشار أت: فضحك املهدي وقال ! اللؤلؤ 
ومن أشعاره الساخرة اليت صب فيها جام نقده الالذع على خصومه قوله  .)1("رجالً أعمى

  :مرتل شخص فأوصله إىل داره مث أنشد ساخراً منه  نيف أحدهم عندما سأله ع
  )بسيط(                  
  )2(ن كانت العميان ديهقد ضل م    أعمى يقود بصرياً ال أبا لكمو  

ـّز ا عيوب األصحاء  ، وإن أفقدته بصـره فعاهة العمى مل تفقده بصريته اليت مي
عاجل بشار موضوعات أخرى منها البخل ، ويتضح لنا ذلك من خالل قوله يف صديق له 

  )متقارب(    :أهدى إليه أضحية هزيلة ، وكان صديقه هذا من بين منقر فقال له 
وعـجــل وأكـرمـهـم     ا فتـى منـقـروهـبـت لنـا ي  

  أوال
  وأسكنهـا الدهر دار البلى    وردهـا عمرهااعجوزاً قد   
  )3(ء سقوها ليسهلها احلنظال    ا تومهـت أن الـرعاسلوح  

يوظّف احلكاية على لسان احليـوان يف براعـة    هويف مقطوعة أخرى ساخرة جند
يث جنده يصور محاره الذي نفق يأتيه يف الفنان الساخر الذي جيعل من احليوان يتكلم ، ح

  )جمزوء رمل(   :)4(لم مت ؟ أمل أكن أُحسن إليك ؟ فأجابه احلمار: منامه وسأله بشار 
  عند باب األصفهاين    اـسيدي خذ يب أتان  
  وبــدل قد شـجـاين    انـي بـبـنـــمـتـنتـيـ  
  يـاهـا الـحسانابـثـنـ    يتـمـتـنـي يوم رحنا  
  سـل جسمي وبراين    نــــج وداللوبــغــ  
  مثـل خـد الشيفـران    يـلـولـهـا خــد أس  

                                         
  .3/232األغاين ، : األصفهاين  ـ) 1(
  .حسني محوي: ، حتقيق  2/555ديوانه ، : بشار بن برد  ـ) 2(
  .حسني محوي: ، حتقيق  2/467ديوانه ، : بشار بن برد  ـ) 3(
  .3/232األغاين ، : األصفهاين : ينظر  ـ) 4(
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  )1(ـت إذا طال هوانـي    فلذا مـت ولو عشـ  
لطريفة القائمة فهذه املقطوعة تظهر لنا بشاراً املرح الظريف ايد لنسج القصص ا

ومبا حيمله مـن   ، فهذا النوع من الشعر ميكننا استقراؤه واالستمتاع به على التخيل احملض
  .)2(معان مبتكرة وسخرية فكهة تدفع البسمة إىل شفاهنا دفعاً

من سخريات بشار السياسية استهدافه لداود بن يعقوب ، حىت إنـه صـوره ـ    
استهزاًء منه ـ بأنه خليفة املسلمني ، داعياً بين أمية أن يهبوا إلرجاع ما ضاع منهم فقال  

:  
  )بسيط(                  

بعد الذي نال يعقوب بـن    أبـدا ىنـغقيـر من ـأسن فـيـال ي
  داوود

إن الـخلـيفــــــة   بنـي أمية هـبـوا طـال نـومـكــم
  )*(يعقـوب بن داوود

يـن الـزق ـة اهللا بـخلـيـف خالفتكم يا قوم فالتمسوا      ضاعت  
  )3(والعـود

لت فبشار ينتقد هذه الطبقة السياسية اليت تعدت سلطاا اليت حددت هلا حىت استو
فبشار سخر مـن ضـعف اخلليفـة    "على مقاليد احلكم اليت هي من اختصاص اخلليفة ، 

الستيالء الوزراء على مقاليد الدولة ، وكأنه يستنهض األمويني الستعادة اخلالفة مـع أن  
اإلجياع للعباسيني حـىت يسـيطر   ويني ، ولكنه يبالغ من اإليالم بشاراً ال يريد ذلك لألمو

                                         
  .ويحسني مح: ، حتقيق  198ـ  4/197ديوانه ، : بشار بن برد  ـ) 1(
  .64، ص)من األموية إىل العباسية(رحلة الشعر : مصطفى الشكعة : ينظر  ـ) 2(
، وأشـار احملقـق   )أيها الناس قد ضاعت خالفتكم : ( ورد يف الديوان املعتمد عليه يف توثيق هذه األبيات ـ   )*(

فيكـون هـذا   إن صحت ) بين أمية هبوا طال نومكم ( حسني محوي يف هامش الديوان نفسه إىل أن رواية 
البيت مدعاة لقتل املهدي ، ألنه حيرض بين أمية على استرجاع اخلالفة من بين العباس ، مرجحاً الرواية األوىل 

  .؛ ألن اهلجاء فيها موجه إىل يعقوب بن داود وليس إىل اخلالفة العباسية 
 .حسني محوي: ، حتقيق  156ـ  2/155ديوانه ، : بشار بن برد : ينظر   

  .حسني محوي: ، حتقيق  2/155ديوانه ، : ر بن برد بشا ـ) 3(
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  .)1("اخلليفة على كل شيء
  : فقال يف أحدهمسخريته الالذعة من طبقة الثقالء  ناوهلاومن املوضوعات اليت ت

  )خفيف(                  
  ه امليـزانتن خـفـيـفا يف كف       ربـما يثقـل اجلليس وإن كا  
  )2(حـمـلت فوقهـا أبـا سفيـان       كيف ال حتمل األمانة أرض  

  )سريع(              :وقال فيه أيضاً 
وكـــل مــا يـمـلـــك          ايل وعرضي معاهل لك يف م  
  جـيـرانــه
ـــه وال        واذهب إلـى أبعـد ما ينـتوى   ال ردك اللــــ
  )3(مـالـيـــه

  :يوماً فقال " خلفاً األمحر"وتعرض لبعض مشاهري عصره فمازح 
  )بسيط(                  
فإنــــه عـربــــي مــــن        ارفق بعمرو إذا حركت نسبته  

  قـواريـــــر
حتـى بـدا عربيـا مظلـم         يف كـيـر حداد يــرددهمازال   

  )4(النور
إين :"ويذكر صاحب األغاين أن بشاراً سئل عن ميله للهجاء دون املدح ، فأجاب 

وجدت اهلجاء املؤمل آخذ بطبع الشاعر من املديح الرائع ومن أراد من الشعراء أن يكـرم  
فيبـدو  . )5("فليبالغ يف اهلجاء ليخاف فيعطىيف دهر اللئام على املديح فليستعد للفقر وإال 

، أنه رأى نفسه مظلوماً ومقهوراً مل جيد أفضل من سالطة اللسان واضحاً من هذا القول 
  ):بين سدوس ( أدلّ على ذلك من سخرياته القاسية من ال و

                                         
  .83السخرية يف أدب اجلاحظ ، ص: السيد عبداحلليم حسني : ينظر  ـ) 1(
  .حسني محوي: ، حتقيق  2/528ديوانه ، : بشار بن برد  ـ) 2(
  . 2/560املصدر نفسه ،  ـ) 3(
  . 2/591املصدر نفسه ،  ـ) 4(
  .3/232األصفهاين ،  ـ) 5(
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  )وافر(                  
خنافـس حتـت     ط ثـورــكـأن بنـي سدوس ره

  منكسـر اجلـدار
وفـخـر     ـهـايبـنـيـالـفـخــار زتـحــرك ل

  )1(اخلنـفساء مـن الصغـار
هذه القسوة يرجعها بعض الباحثني إىل العوامل اجلسدية والنفسية اليت دفعتـه إىل  

، الناس يف جمتمعه مل يرمحوا فيه سالطة اللسان هذه فأخذوا ينفذون إىل )2(كراهية اآلخرين
  )سريع(    :فيه ) عجرد محاد ( قول واالنتقام منه يف عاهته ، ومن هؤالء نقده 

  ويومـه أخبـث من أمسـه    نـهـاره أخبـث من ليـلــه  
  )3(حىت يوارى يف ثرى رمسه    وليس بـالـمقلع عن غيـه  

  )هزج(                :ويعرض بإصابته بالعمى فيقول 
مــــــــا  اإذ     ويـا أقـــبـح مـن قــــرد  

  )4(عـمــــي الـقـــرد
مثلما مر وتثـور ثائرته على هؤالء الذين وصفهم باللئام  بشارفكيف ال يغضب 

ابتسام بشار وتندره ، وما كان اهللا أن هذه األحاديث اليت متثل "وقد رأى طه حسني . بنا
قد وهبه له من ظرف وخفة روح ال تعطي من بشار صورة الرجـل الظريـف وال ذي   

... د كره الناس وازدراهـم  الروح اخلفيف ، وإمنا تعطي منه صورة قاسية صورة رجل ق
وال يترك فرصة تتيح له السخر من احلياة واألحياء إالَّ انتهزها ، ومل يكن يف سخريته هيناً 

بـني الفخـر بأصـله     اويف قصيدة له مزج فيه. )5("وال رفيقاً وإمنا كان غليظاً فظّاً قاسياً
وبية اليت شاعت يف العصر فتبدو لنا سخريته مقترنة بصفة الشع )6(والسخرية حبياة األعراب

                                         
  .حسني محوي: ، حتقيق  2/404ديوانه ، : شار بن برد ب ـ) 1(
  .249يف األدب العباسي ، ص: فوزي عيسى وآخر  ـ) 2(
  .241ـ  1/240احليوان ، : اجلاحظ  ـ) 3(
  .25طبقات الشعراء ، ص: ابن املعتز  ـ) 4(
  .2/201حديث األربعاء ،  ـ) 5(
  .141واحلياة ، صحممد زكي العشماوي ، موقف الشعر من الفن : ينظر  ـ) 6(
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  )جمزوء رجز(          :العباسي ، حيث جند بشاراً يقول 
  نـي مجيــع العــربـع      هـل من رسـول خمـبــر  
  ومـن ثــوى يف الترب    مـن كــان حيـا منهــم  
  )1(عال على ذي احلسب   ـي ذو حــســــبنبـأنـ  

شيء ويسخر من كـل  فإنه يستهزئ بكل "فالسخرية هنا صفة الزمة يف بشار ، 
ومما يؤكد ذلك قوله عن أبيه معرضاً يف الوقت نفسـه  . )2("شيء ، وكمه جارح ومؤمل

  )جمزوء رجز(                :حبياة األعراب 
  خلف بعيـر أجرب         وال حـدا قـط أبـي  
  قـبـهـا من سغبيت    وال أتــى حـنـظـلـة  
  هـا بـاخلشبــطخي    وال أتــى عـرفـطـة  
  ـا بالذنـبضنـضمن    نـــا ورالًوال شـويـ  
  )3(اخلزبكلت ضب أ    وال تـقصعــت وال  

حممداً النويهي "وفيما خيص إن كان بشار غليظاً وفظّاً أم مرحاً خفيف الظل ، جند 
إن من أعظم اخلطأ الذي يوقعهم فيه تعصبهم على بشار رميهم إياه بثقل الظـل  : يقول 

على نصيب عظيم من املرح واخلفة ورشاقة الـروح  وغالظة الروح ، فاحلقيقة يف رأيه أنه 
 )5("طه حسني"، وكأنه بذلك يرد على ما سبق وأن قاله )4(وجودة النكتة وبراعة الفكاهة

روح الفكاهـة  فإننا نالحظ وعلى الرغم من ذلك .  عندما وصف بشاراً غليظاً فظاً قاسياً
ألنّ ما ورد من أبيات سـاخرة  والسخرية مل تفارقه ، وهذا جيعلنا نرجح رأي النويهي ؛ 

وفكاهية يف هذا البحث يؤيد ذلك ، كما أن رأي طه حسني ينطلق من موقف مسبق لـه  
  .من بشار يتسم بالنقد االنطباعي والرأي الشخصي

                                         
  .حسني محوي: ، حتقيق  1/342ديوانه ، : بشار بن برد  ـ) 1(
  .44،ص)األعصر العباسية(أدباء العرب : بطرس البستاين  ـ) 2(
وقـد وردت  . األرض الغليظـة : اخلَزب . صالح الدين اهلواري: ، حتقيق  1/301ديوانه ، : بشار بن برد  ـ) 3(

  .بالراء) اخلرب(
  .116شخصية بشار ، ص :ينظر  ـ) 4(
  .2/201حديث األربعاء ، : ينظر  ـ) 5(



 59

  
  :ـ أبـو نـواس  3

هـ بالبصـرة،  140هـ ، وقيل سنة 137أبو علي ، احلسن بن هانئ ، ولد سنة 
قامت أمه برعايته حىت كرب وأخذ خيتلف ن األهواز قبل مماته ، ويقال إن أباه انتقل إليها م
 )1(تزود منها ، غشي جمالس اخللفاء العباسيني الذين عاصـرهم يإىل جمالس العلم واألدب و

يرسـلون يف طلبـه إىل جمالسـهم    ] أخذوا...[أهل عصره من خلفاء ووزراء "حىت إن 
ا جعله يتحول يف بعض القصـص  فيفاكههم ، ويسوق هلم نوادر تفكههم ، ولعل ذلك م

 ، تـويف سـنة  )2("إىل شخصية مضحكة وهي وظيفة كان يقوم ا أبو دالمة معاصـره 
  .هـ199

  
  :الساخر  شعره •

يعد أبو نواس من مشاهري العصر العباسي ، قال يف أغلـب األغـراض الشـعرية    
خـرى ،  غطت على شهرته يف األغراض األشعر اخلمريات  التقليدية ، غري أن شهرته يف

وشعره عامة ال خيلو من سخرية الذعة وكم ناقد ، ونستثين من ذلك غرضـي الرثـاء   
والزهد ؛ ألما غرضان جادان وبعيدان عن اهلزل ، وفيما يتعلق بالشعر السـاخر فـأبو   

وقد تعرض يف سخريته ملوضوعات عدة . )3("جييد تصوير شخصياته وإبراز مالحمهم"نواس 
تمعه ، فتناول بالنقد فئات الوزراء والكتـاب والـثقالء والـبخالء    انتقد فيها أوضاع جم

حيـث  " قيان موسى"حدثت بينه وبينهم خصومة ، مثال ذلك ما خص به ممن وغريهم ، 
 وافر(                  :يقول فيهـن(  

  فعند اهللا فاحتسـب السـرورا    إذا ما كنت عند قيان موسى  
  اليـوم القصيـرايطـول قرـا     خنـافس خلف عيدان قعـود  
وهجن بــه عليــك       نـيـن صـوتـاً كـان موتاغإذا   

                                         
  .90ـ  3/70وفيات األعيان ، : ابن خلكان  ـ) 1(
  .168الفن ومذاهبه يف الشعر العريب ، ص: شوقي ضيف  ـ) 2(
  .53يف الشعر العباسي ، ص: يوسف خليف  ـ) 3(
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  )1(الـزمهريرا
رسم هذه الصورة الساخرة للقيان بأن خنافس خلف عيدان قعود معرضاً يف  قدف
، فانظر إىل صورهن وهن يضـربن أوتـار   "موسى"نفسه بصاحب القيان املدعو الوقت 

يطول قرـا اليـوم   : الذي يظهر لنا من قوله  )2(العيدان وما يبعثه ذلك من شعور بامللل
واألكثر من ذلك الصوت النشاز عندما غنني ، فقد مجع بني تصورين أحدمها .. القصريا 

  .)3(هنمعنوي والثاين حسي ، لكي يعرب من خالهلما عن ثقل ظل
والفئات اليت أكثر من استهدافها والنيل منها فئة الوزراء ـ السيما الربامكـة ـ    

مصوراً لنا خبلـه  " جعفر الربمكي"ن كانوا هدفاً لسخريته وتندره ، فها هو يقول يف الذي
  )طويل(                  :وإمساكه

  يود ويرجو فيك يا خلقة السلـق    الذيوعجبت هلارون اإلمام ما   
ضي اهلمـوم  ققفا مالك ي    أنهـقفا خلف وجه قد أطيل ك  

  على ثبق
  ن كلب عقور على عرقوأخبل م    )*(..اب علىبوأعظم زهواً من ذ  
إذا زاده الرمحن يف سعـة     أرى جعفراً يزداد خبال ودقــة  

  الـرزق
ملــا حسبتـــه النــاس إالَّ مــن   ولو جاء غري البخل من عند جعفر  

  )4(احلمـق
فالواضح من هذه األبيات روح االنتقام واإلنقاص من قدر خصومه مهما علـت  

يقوم على االحتقار واحلقد على األخـص   هجاء النواسي ساخر"مكانتهم يف اتمع ، فـ
ـّاب ، ومنهم . )5("السياسي دما ويل ، وذلك عن"ابن سابة"ومن طريف ما خص به الكت
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  )جمزوء رمل(          :الديوان فأخذ يسخر منه قائالً 
  مذ تـواله ابن سـابــه    قـد عال الديوان كابـه  
  م ، وميـزاب اجلنـابـه    يا غراب البني يف الشؤ  
ـــزاء      كـتــابـا بـطـــالقيـا    ـــا عــ يـ

  بـمـصـابــه
ـــاً     يـا رغـيـفـاً رده البقــا   ل يـبـســــ
  وصــالبــه
  لتـنـي اليوم مهـابــهب    ـاقبـه مـا علـى وجـه   
  )1(علـى رأس الكـتـابــه  )م(كاتب أيضاً وما مـــر     

يوـا،  ومل يكتـف بكشـف ع   املقربة من اخللفاءوقد اعتىن بالطبقات السياسية 
، اليت والتشهري ا بل جعل من ذلك باباً يدخل من خالله إىل طموحاته الشخصية يف نفسه

بالرتعة الشعوبية اليت عرف ا ، السيما عنـدما  جلية يف شعره الساخر املمزوج  تظهر لنا
   :كالقحطانية والعدنانية وبين متيم الذين خصهم بقولهيهاجم بعض القبائل العربية 

  )طويل(
فقل عد عن ذا، كيف أكلـك          ميمـي أتـاك مفاخــراًـإذا ما ت  

  للضب
وبـولك جيري فـوق          تفـاخـر أبنـاء امللـوك سفاهــة  
  )2(ساقيك والكعب

وشغلَ أيضاً بفئة البخالء ، فانتقد سلوكهم وتزداد سخريته اتقاداً عندما جيد هذا 
ذه الفئة وغريها من الفئات اليت سخريته  فتشملالسلوك الشاذ عند أحد رجال الدولة ، 

  :منتقداً خبله )*(، حيث يقول يف اخلصيب)3(انتقدها جانب التهذيب واإلصالح والتقومي
  )كامل(                  

                                         
  .538ديوانه ، ص: أبو نواس  ـ) 1(
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ــ  ز اخلصيب معلق بالكوكـبـخب   ــفـيـح ـــل مثق  مى بك
  ومشطـب

قوتـاً ، وحـلـلــه ملـن مل     جعل الطعام على السغاب حمرماً  
  يسغــب

ــيام إىل     رأوا الرغيـف تـطـربـوا هم نفإ   ــرب الص ذان اط
  )1(املـغـرب

  :ويصف لنا رغيف سعيد بأنه عدل نفسه لشدة خبله وإمساكه فيقول 
  )طويل(                  
يـقلبـــه طـــوراً وطـــوراً     رغيف سعيد عنده عدل نفسه  
  يـالعبــه

ـــجلسه يف     ويـخـرجـه من كـمـه فيشمــه   ويـ
  حـجره ويـخاطبه

فقـد ثـكـلـتـه أمـــه      السكني يطلب فضلهه وإن جاء  
  وأقــاربــه
ـــف     يكر عليه السوط من كل جانب   وتكســـر رجــاله وينت

  )2(شاربه

حيث صوره لنا مكتئباً يناغي " الفضل"ومن أطرف ما قاله يف هذه الفئة ما قاله يف 
  )جمزوء وافر(                 :خبزه والسمك ، فيقول 

  غـي اخلبـز والسمـكاينا    رأيـت الفضـل مكتئبـا  
ـّس رأسه وبكـــى    فقطب حيـن أبصـرنـي     ونـك
ـــم      فلما أن حـلـفـت لـــه   ـــي صـائـ بأن
  )3(ضـحـكا

ني حيث وجد يف نظافة قدورهم كناية يويف سياق تندر أيب نواس وكمه بالرقاش
                                         

  .السيف: الرمح ، واملشطب : املثقف . 534ديوانه ، ص: أبو نواس  ـ) 1(
  .املوضع نفسه ـ) 2(
  .535ديوانه ، ص: أبو نواس  ـ) 3(
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ها مل متسللضيوف ، فهي زهراء كالبدر  فيهاعن خبلهم وامتناعهم عن استخدامها للطهي 
  )طويل(                :النـار ، حيث يقول 

ــ  رأيت قدور الناس سوداً من الصلي   ــدر الرقاشي ـــنيوق راء ـ زه
  كالبــدر

سليم صحيح مل يصبه أذى   تـبـيـن يف خمراشها أن عـــودهــا  
  اجلمر

ثالثــــا   يـبـيـتـهـا للـمعـتـفــى بـفـنــائهم  
  اء من نقط احلبـرـكنقط الث

ت ما فيها على طرف ألخرج  بيطا جمـزراولو جئـتـهـا مـألى ع  
  الظفر

  النمر )*(قراضبةوعمـرو وتعروها   ي الربـاب ودارمـتـروح على ح  
  وقحطان والغـر الطـوال بين بكر  وللحـي قيس نفحـة من سجاهلا  
أمامهـم الـحـويل مـن ولـد     ى لـهـاـإذا ما تنادوا للرحيل سع  

  )1(الـذر
 هذه النماذج اليت اختارها فسخر من أفعـاهلم  فأبو نواس جيسد لنا عيوب بيئته يف

:فيقول، حيث يصور لنا أحد الثقالء تصويراً ساخراً مثرياً للضحك  سويةوتصرفام غري ال
  )منسرح(                     

ـــاس      خاف من األرض أن متيـد بــه   ـــع الن فأوسـ
  كلـهـم ثـقـــال

ـــت     ـرهظأشرق بـالكـأس حيــن أنـ   ــو شرب ول
  )2(ـعـســالالل والزال

  :حيث يقول ثقالئه الذين مألوا جمتمعه تبالة أحد ويصور 

                                         
 .الذي ال يدع شيئاً إالَّ أكله اللصوص مجع قرضوب ، وهو: القراضبة ـ  )*(
  .526ديوانه ، ص ـ) 1(
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  )متقارب(                  
ره ـإذا ســـــ    )*(مـــــثقيـل يطالعنـا من أم  

  مـي ألــفـف أنــرع
املشــاريط يف كوقــع     شاــحـلطلعتـه وخزة يف ال  

  حتجمـامل
بإشقـي إىل كـبــدي     كـأن الفـؤاد إذا مــا بــدا  

  ينـتظـم
وال نـقـلـتــــه     ه إذ أتـى ال أتــىـقـول لأ  

  إليــنــا قـــدم
  وصوت كالمك ال من صمم    فقدت خيالك ال من عمى  
ـــه       تغط مبا شئت عن ناظري   ـــالرداء بـ ـــو ب ول
  )1(تـلـتـئــم

وقد جلأ إىل استخدام إمكانات اللغة يف النقط والتصحيف الـذي عـده بعـض    
اً يف سخرية أيب نواس خبصومه ؛ إذ يصل بذلك إىل ما يريد الدارسني لشعره تطوراً ملحوظ

  ":بان الالحقيأ"ومن ذلك قوله يف . )2(من إيالم ونقد يف أسلوب فين ساخر
  )جمزوء رمل(                
صحفــت أمــك إذ سـمـــــــــــتـك يف املهد   
  أبـانــا

" التــــــــــــــــاء "مكـان  " بـاء "صيـرت   
  تصحيفاً عيانا

ـــرد إال         ـلـمنـا مـا أرادتقـد ع   مل تـــــــــ

                                         
 .من قُرب) : أَمم ( من ـ  )*(
  .538ديوانه ، ص: أبو نواس  ـ) 1(
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  )1("أتـــانـــا"
آثـر العنـف  "وقد جعل أبو نواس من السخرية وسيلة للذود عن موقفه حىت إنه 

فقد وظف السـخرية  . )2("خصمه فأسرف يف ذم القدم والنعي على من تكلّفهخطاب يف 
د هلا مكـان يف اتمـع   يف دعم موقفه من بكاء الديار والوقوف على األطالل اليت مل يع

فالسخرية عند أيب نواس أصبحت مفهوماً " العباسي املتمدن ، لذلك دعا الشعراء لتركها ،
ومن هنا كانت السـخرية  . )3("للعامل ونظرة كأمنا أراد ا أن حتل حمل الفلسفة واألخالق

ـ    ديار نقداً ملوقف تقليدي لبعض الشعراء الذين عاجوا على الرسوم يسـألوا وعلـى ال
. )4("ميطر وابل سخريته واحتقاره على التمجيد التقليدي للقدمي"يبكوا، فأخذ أبو نواس 
              :فنراه يهاجم هؤالء بقوله 

  )بسيط(  
وعجت أسأل عن مخـارة     عاج الشقـي على دار يسائلهــا  

  لــدـالب
  دو إىل وتمن يصبوجد وال شفى   راـى حجبكال يرقئ اهللا عيين من   
  ال در درك قل يل من بنو أســد  كرت ديار احلي من أسدقالوا ذ  
ليس األعاريب عند اهللا من     ومن متيـم، ومن قيس وإخوم  

  أحد
صفـــراء تعنــق بــني املـــاء     دع ذا عدمتك، واشرا معتقة  
  )5(والزبــد

دعوة أيب نواس مل تكن من الناحية الفنية ضرورة حتميـة  "ويرى حممد مندور أن 
قدمي واحملازاة أخطر من التقليد ؛ ألننـا كنـا    تعد أن تكون حمازاة للشعر الوخباصة أا مل
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الشعر ، أما أن حيافظ على اهلياكل القدميـة للقصـيدة   نفهم أن يدعو إىل نوع جديد من 
مستبدالً ديباجة بأخرى ، وأن يدعو إىل احلديث يف موضوعات ال تسـتطيع أن حتـرك   

هذا فيما خيص دعوته من . )1("رب خلقاً لشعر جديدنفوس اجلميع ، فذلك ال ميكن أن يعت
ـ الناحية الفنية ، أما فيما خيص السخرية اليت استخدمها وسيلة لدعوته هـذه فإن  جنـد  ا ن

سلوكاً ذا داللة حضـارية ونفسـية   "عبدالقادر القط يقول عنها بأا ال تعدو أن تكون 
  .)2("ك آخر يناقضهخاصة لذلك ال يقابله بالدعوة إىل مذهب فين ، بل إىل سلو

  :مما قاله كذلك أبو نواس يف هذه الدعوة اليت تثبت موقفه الرافض للقدمي قوله 
  )وافر(                  
  )3(وتبلـى عهد جدا اخلـطوب      دع األطالل تسقيها اجلنوب  

  :ويقول كذلك يف هذا السياق الذي ال خيلو من السخرية املشبوبة بالشعوبية 
  )وافر(                  
ـــم       تأخذ عن األعراب هلــوا وال   ـــا فعيشهـ وال عيش

  )4(جديــب
وال أدل على إدراكه وفهمه العميق يف توظيف السخرية للـدفاع عـن أفكـاره    

للشعراء وكل ما ميت للبداوة وحياة البدوي الذي سخر من التجديدية من املقدمة الطللية 
طريقـة الشـعراء   مـن  يسخر ، فأخذ )5(جتافيه عن مناعم العصر العباسي ومرابع بغداد

  )منسرح(              :التقليديني يف عصره فيقول
ـالل ـيـر أطـوغ        ـاء والسنــدـيـيـر العلـسقيـا لغ  

  مـي بالـجــرد
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  www.mombres.Iycos.fr : نواس ، مقال نشر على املوقع اإللكتروين 

  .11ديوانه ، ص ـ) 3(
  .11ديوانه ، ص: أبو نواس  ـ) 4(
  .40أعالم يف العصر العباسي ، ص: حسني احلاج حسن : ينظر  ـ) 5(
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جـدت اللــوى مــرة فـال            إن كنت قد بيب السحابيا ص  
  )1(تـعـد

صـديقة  ويف قصيدة أخرى يدعوهم لالستعاضة عنها باخلمر اليت يرى فيها أـا  
  )كامل(              :الروح ، وذلك عندما يقول 

ـ ـفاجعل صفات        صفـة الطـلول بـالغـة القـدم   ة ـك البن
  الكــرم

  سقم الصحيح، وصحة السقم        ال تـخـدعـن عن اليت جعلت  
  )2(عن ناظريك ، وقيم اجلســـم        وصديقة الـروح اليت حجبت  

لعرب يف استهالل قصـائدهم بالتشـبيب   فها هو أبو نواس يتهكم على طريقة ا
والنسيب والوقوف باإلطالل والبكاء عليها ، ويدعوهم إىل االستهالل بذكر اخلمر، ولكن 

وظّف ، وقد جاء استخدامه للسخرية استخداماً واعياً )3(يف كثري من السخرية واالستهزاء
أيب دالمة ، ( سابقيه  دفيه هذا املنحى يف الدفاع عن موقفه الفكري ، وهذا ما مل جنده عن

  ).وبشار بن برد
إحـدى جـواري   ) بنان(ومن طريف غزل أيب نواس قصيدته النونية يف اجلارية 

لتظهر لنـا جـانبني   ... حاول املزج بني الغزل والسخرية "خصومه الذين هجاهم حيث 
  )منسرح(  :هلذه اجلارية ، وذلك عندما قال فيها )4("متناقضني لصورة واحدة

يـلـــوح يف لـيـــلة        ان كـأنـه قـمــروجـه بنــ  
  )*(الثـالثــيـن
  طاقة الشوك يف الـرياحنيك      واخلد من حسنه وجتـه  
  يف الطيب حيكي مباول العني      مبـادر من جبينهـا نســم  
ـــة       والفم من ضيقه إذا ابتسمت   ـــه قـصـعـــ كـأنــ

                                         
  .52ديوانه ، ص: أبو نواس  ـ) 1(
  .57املصدر نفسه ، ص ـ) 2(
  .225يف الشعر السياسي ، ص: عباس اجلراري : ينظر  ـ) 3(
  .195اين اهلجري ، صالصورة يف الشعر العريب حىت آخر القرن الث: علي البطل  ـ) 4(
 ).اهلامش( 540ديوانه ، ص: أبو نواس : ينظر ). لغة(الثالثنيِ بكسر النون ـ  )*(
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  املساكـيـــن
    ها ألسـن الـموازيــنوحسن      ي بـبهجتهاكهلا ثـنـايا حتو  
  مثل الشماريخ يف العراجني      وحسبك احلسن يف ضفائرها  
أشبـــه شــيء بـجيـــد       واجليد زيـن لـمن تـأمـلـه  
  تنـيــن

  يف مثل رمانـتيـن من طيـن      خلقهما ومنكباها يف حسن  
  ما ضمنـوه كتب الدواوين      والبطن طاو حتكي لطافته  
ـــرك        ـهـاوالساق بـراقـة خالخل   ـــا مـح كأنـه
  األتـاتيــن

  كـأنـهـا حلـظـة الـمجانيـن      تـفتـن من رامها بلحظتهـا  
  أشبـه شيء بـمحجر النون      وأحسن الناس حمجرا أنفـا  
  خطوا من نسا إىل الصني      وأقرب الناس يف اخلطا خفرا  
  )1(ال عيب فيهم من الشياطني      ولدت من أسـرة مبـاركــة  

 .شـاعر ويعد هذا النوع من القصائد متفرداً يف شكله ومضمونه مل يسبق إليـه  
بني الغزل يف صدور األبيات والسخرية يف أعجازها يف بنـاء  فالشكل مجع فيه أبو نواس 

شعري واحد بلغ أربعة عشر بيتاً ، أما املضمون فقد مزج فيه الشاعر معاين متناقضـة يف  
ث زاوج بني كوا قمراً وحسنة الوجه واجليد والضـفائر  كل بيت من هذه األبيات ، حي

والثنايا واملناكب والساق ، وبني نقيض هذه املعاين اإلجيابية ابتداًء من كوا هي قمر يلوح 
فائرها تشبه الشـماريخ يف  ضك وأا كقصعة املساكني وكطاقة الشيف ليلة الثالثني وبأا 

نقائض وذلك يف نص أقل ما يقال فيه أنه من أروع العراجني وما شابه ذلك من مجع بني ال
  .النصوص الساخرة الواردة يف هذه الدراسة شكالً ومضموناً

  :ـ ابن الرومي  4
أبو احلسن ، علي بن العباس ، ولد ألب رومي وأم فارسية ، وهو مـن مشـاهري   

والرثاء الوصف هي شعراء العصر العباسي ، برع يف أغراض كثرية فأبدع يف ثالثة منها ، 

                                         
  .540املصدر نفسه ، ص ـ) 1(
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  .)1(هـ284يف سنة وتوواهلجاء ، 
  

  :الساخر  شعره •
األغراض التقليدية كغريه من مشاهري عصره ؛ لكنه امتاز عنهم يف ابن الرومي  نظم

بلون فعد شاعره األول يف عصره ، وهذا اللون هو الشعر الساخر ، الذي أبدع فيه أميـا  
ت اليت يتناوهلا ، فانتقد فيها العيوب إبداع ، فأخذ يف ابتكاره للتصوير الساخر للشخصيا

درجة ممتازة مـن اللباقـة   واخلُلقية ، فقد تطور هذا الفن على يديه حيث بلغ به اجلسدية 
  .)2(ويقظة النكتة والدعابة املضحكة

وهذا مرده إىل اتساع األفق لدى الشاعر ونظرته العميقة لعيوب جمتمعه وإحساسه 
يظنون أم حيسنون صـنعاً مبـا   ا لدى خصومه الذين النفسي بقبح هذه العيوب وفداحته

، فقد اجتمع له من عناصر السخر ما مل  سويةيقومون به من أفعال يرى الشاعر أا غري 
عمق الشعور باملتناقضات يف وجيتمع لغريه من شعراء عصره من دقة املالحظة واإلحساس 

ل هذه األمور أثرت وغذّت خياله مث. )3(نفسه ويف زمنه ، فضالً عن سعة النظر يف الفوارق
الشعري الساخر ، وأعطته أدوات الفنان الساخر فأخذ يف رسم لوحات سـاخرة تضـج   

فقد أعده مزاجـه  "بالضحك والنقد املؤمل لشخصيات عصره وعيوا اجلسدية واخللقية ، 
خصومه  الذي خص بهفشعره . )4("احلاد وقدرته البارعة يف ملح الدقائق والعيوب اجلسمانية

متتبعاً عيوم وهفوام وأشكاهلم جتعل من قارئيها يشفق عليهم من جهة وتأخذه الدهشة 
من اإلمكانيات التصويرية لعيوم من جهة أخرى ، وال أدل على ذلك من تركيزه الدائم 
على كشف تلك العيوب ، الْخلُقية والْخلْقية على حد سواء ، ومن ذلك تصويره الساخر 

  )متقارب(     :الْخلُقية يف أحد البخالء ، حيث يقول للعيوب 
  وليس بـبـاق وال خـالــد  يقتـر عيسى علـى نفســه  

                                         
  .317ـ  3/313وفيات األعيان ، : وابن خلكان .  146ـ  145معجم الشعراء ، ص: املرزباين : ينظر  ـ) 1(
، )4(، س )3(يف شعر احلطيئة ، مقال منشور يف جملـة الـبالغ ، ع   نزعة التمرد والسخرية : عناد غزوان  ـ) 2(

  .23ص
  .41ص) كما تؤخذ من معارضة أخباره على شعره ،( حياة ابن الرومي : عباس حممود العقاد : ينظر  ـ) 3(
  .213ـ  212الفن ومذاهبه يف الشعر العريب ، ص: شوقي ضيف  ـ) 4(
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  تـنـفـس من منخر واحد  ـقـتـيـــرهتولـو يستطيـع ل  
  )1( فما عذر ذي خبل واجد؟  عـذرنـــاه أيـام إعــدامـه  

ائق اجلسدية واملعنويـة  قدرته الفائقة على رسم هذه الدقفمثل هذه الصور تنم عن 
ـّز على  يف لون شعري ساخر مل يسبق إليه ، فميزة ابن الرومي يف مثل هذه الصور أنه رك

السخرية وحتقري املهجو يف مرتلته ، وقيمتـه،  والعيب وتشويهه تضخيم والتصوير اهلزيل ، 
من ذلك تصـويره لألحـدب،   . )2(وإخراج صور عدة للمهجو يتناوله من خمتلف جوانبه

  )كامل(                :يث يقول فيه ح
ـــص أن         قذاله روغـافصرت أخادعـه    ـــه مترب فكـأن
  يصفـعــا

وأحس ثـانـيـــة هلـا           وكـأنـما صفعت قفــاه مـرة  
  )3(فتوجـعــا

يتناوله من جوانب  ، حيث"عمرو"ومن قصائده اليت خص ا أحد خصومه املدعو 
  :ه تارة ، والفعل تارةً أخرى ، حيث يقول خمتلفة مقارناً إياه بالكلب يف الوج

  )جمزوء بسيط(                  
وفـي وجــوه الكـالب          وجهـك يا عمـرو فيـه طول  

  طـول
فـفـيـك عـن قــدره         والكلب واف وفـيـك غـدر  
  سـفـول

ـــي وال        وقـد يـحـامي عن الـمواشي   وال تـحـامــ
  تـصـــول
ـ ـهم قـتـيـضـق       سـوء  وأنـت مـن أهل بـيـت   ة ـضي

  )4(ولـطــت
                                         

  .عبداألمري علي مهنا: ق ، حتقي 2/160ديوانه ، : ابن رومي  ـ) 1(
  .1/12املصدر نفسه ، : ينظر  ـ) 2(
  .املصدر نفسه ، والصفحة ذاا ـ) 3(
  .5/187املصدر نفسه ،  ـ) 4(
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  :وذلك عندما يقول ءهم بالطبول قفاويبدأ يف التعرض ألهل بيته مصوراً أ
لـكـن أقـفـاءهـــم         وجـوهـهم للـورى عـظـات  
  طـبـــول
ـــن        مسـتـفعلـن فـاعلـن فـعــول   مسـتـفعلـ

  فـاعلـن فـعــول
سـوى أنــه   مـعـنـى        ـنـاك ليس فيــهـعبـيـت كم  
  )1(فـضـول

فقد قابل بني وفاء الكلب وغدر خصمه ، ليفضي إىل التباين بينهما ، مث يدلف إىل 
أهل بيته لريبط بني عيوب خصمه اخللقية واجلسدية السابقة وعيوب أهل بيته اجلسـدية  

معىن له سوى أنـه فضـول   الذي ال ـ ليعود من بعدها ثانيةً خلصمه الذي شبه بالبيت  
يعبث مبهجويه عبثاً الذعاً يشبه عبث "قيمة له هو نفسه ـ حال خصمه ، فهو   وزيادة ال
، فهو يقف عند نواحي الضعف ويكربها ويظهرهـا يف  )الصور الكاريكاتورية(أصحاب 

منـهم إذ يصـنع صـنيع    أوسع صورة هلا حىت يثري الضحك واإلشفاق على من يتناوله 
  . )2("أصحاب الصور الكاريكاتورية

للعيوب الصوتية مثلما تعرض للعيوب اجلسدية ، فيأخذ يف التقاطها  ونراه يتعرض
  )بسيط(          :قوله يف مغن ، ومن ذلك )3(وتصويرها بشعره
  )4(عنـد التنغـم فكي بغل طحـان       وحتسب العني فكيه إذا اختلفا  

  )خفيف(          :ويصور لنا أحدهم جيتر كاحليوانات 
ـــة        بعض أضراسه يكـادم بعـضـا   ـــي مسنـونـ فهـ

  بـغـيـر سنــون
الـــيت حـــى أو دءوب الر       ال دءوب إال دءوب رحـاهـا  
  للمـنـون

                                         
  .5/188املصدر نفسه ،  ـ) 1(
  .213ـ  212الفن ومذاهبه يف الشعر العريب ، ص: شوقي ضيف  ـ) 2(
  .213املرجع نفسه ، ص ـ) 3(
  .حسني نصار.د: ، حتقيق  6/2548، ديوانه : ابن رومي  ـ) 4(
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كنــت ذاك اإلنســان عــني        تر حىتـجيما ظننـت اإلنسان   
  )1(اليقني

تصوير اللحى الطويلة أميا شغف فشبهها باملخالة تـارةً ،  بوقد شغف ابن الرومي 
  )كامل(  :تارةً أخرى ، وجنده يقول يف ذلك  لصيد حيتان البحر صاحلةً اوجعله

ولـكـنـها بـغيـــر         عـلـق اهللا يف عذاريك خمـالة  
  )2(شـعـيــــــر

  )سريع(            :ويقول يف أخرى مل تعجبه 
 مـثـــــــل       ولـحـيـة يـحـملهـا مـائـــق  

  الشراعـيـن إذا أشـرعـا
ــن       لـو قـابــل الـريـح ا مـرة   ـــث م خطــوه  مل ينبع
  إصبـعــا

ـــه         أو غاص يف البحر ا غوصة   ــا حـيـتانـ  ـــاد ص
  )3(أجـمـعـــا

فسخرياته كما نرى يف هذه املقطوعات لوحات شعرية خالصة تنطـق بامسـةً ،   
من لقد برع يف سخره و، )*(عند ابن الروميالساخر  التصويرالحقاً يف مبحث ذكرها سن

  .)4(له صورة معنويةفخلق لنا من خياهذه اللحى الطويلة 
ويستمر يف تصوير اللحى فيقول يف حلية أحدهم حيث يتنادر على صاحبها مـن  

  )خفيف(      :خالل تصويرها بأا أُمهلت ومالت وفاضت ، فيقول 
يف مهب الريــاح كــل          ارتــلو غـدا حكمها إيلّ لط  

  يـرـمط
ـــف         حلية أمهلت فسالت وفاضت   ـــر ك ـــا تشي فـإليـه

                                         
  .6/2556املصدر نفسه ،  ـ) 1(
  .عبداألمري علي مهنا: ، حتقيق  2/33املصدر نفسه ،  ـ) 2(
  .4/192املصدر نفسه ،  ـ) 3(
 .من هذه الرسالة 145ـ  144ص: ينظر ـ  )*(
  .253أعالم يف العصر العباسي ، ص: حسني احلاج حسن  ـ) 4(
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  .)1(يـرالـمش
وتضخيم حجمه حىت صوره لنا كأنه يعكس رأسه ويأخذ يف تصوير أنف أحدهم 

  )جمزوء كامل(          :قياساً به أفطس ، حيث يقول " ليالف"لعظمه وأن 
ـ مـنــك حـيـ       ــخفـنـي الكرياسما ـأنـفك   ن ــ

  تــنـفـــس
بوجهـــك        وإذا نـهـضــت كــبـــــــا  

  للجبيـن الـمعطس
أبــــــــدا        ألنـف مـنـك لـعـظـمــهفـا  

  لـرأســك يـعــكــس
فـالفـيـــــل        إن كـان أنــفـك هـكـــذا  

  عـنـدك أفــطــس
وال   قــــــــــــــــوإذا جلست علـى الطري  

  لك تـجــلـسأرى 
ـــب        قـيـل السـالم عـليــكـمــا   فـتـجـيـ

  )2(أنـت ويـخرس
علي "يظهر فيها معىن املسخ الذي أطلقه الباحث  ورمبا مثـل هذه الصور الساخرة

الـذي  " سـاخر "عند ابن الرومي بديالً من كلمة على مثل هذه الصورة الساخرة " شلق
ه ألنف ، فقد بالغ ابن الرومي يف تصوير)Caricature ()3( يقابل يف اللغة اإلجنليزية كلمة 

  .خصمه حىت مسخ شكله املعتاد واملألوف عند الناس 
بوصفه عيباً جسدياً ومادة صاحلة لسخرياته وتندره، " للصلع"ابن الرومي  ويعرض

، غري أنه خيتلف عن التناول عن كونه موضوعاً للتندر حىت قبل أن يتناوله يف شعره فضالً 
  :فيقوليف صور متنوعة " بالصلع"ابن الرومي يأيت املعتاد له بني األوساط الدنيا ، حيث 

                                         
  .عبداألمري علي مهنا: ، حتقيق  3/133ديوانه ،  ـ) 1(
  .الكنيف أي موضع قضاء احلاجة: ومعىن الكرياس . حسني نصار.د: ، حتقيق  2/195ديوانه ، : ابن رومي  ـ) 2(
  .123ابن الرومي يف الصورة والوجود ، ص: علي شلق : ينظر  ـ) 3(
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  )بسيط(                  
ـ ـأن صفـك         مـردةــة أليب حفص ميا صلع   ا ـحتـه
  مـرآة فـوالذ
ـ حـتـى تــرن هلـا أك      اترن حتت األكف الواقعات    اف ن

  )1(بغـداذ
بعض حتت األكف وليست جمرد عيب جسدي يصاب به  فالصلعة هلا صوت يرن

  )رجـز(    :من الناس فتذهب بوسامتهم ، ويصور لنا صلعة أحدهم فيقول 
  تبـأبـي اجللحـع يكـنـى أصلـ 
  ختحـبـلق كالـماعـز الكـلـو 

  الـمـــــرت الصفاة ــلـذو هـامــة مـث
  تـنصب يف مهوى جبني صلت

  تـبـرق بـالليـل بـريـق الطسـت
  )2(ـقـفـد سخــتهـا اهللا بـصبـح 

ومثلما صب ابن الرومي جام سخريته ونقده على من حوله ، انصرف باملثـل إىل  
ووصف قبح وجهه ومشيته وأظهر لنا نقمته على نفسه ، وهـذا  الذات فكشف عيوا ، 

" لحطيئـة ل"السلوك ليس بغريب عن الشعراء الذين سلكوا املسالك الساخرة ، فقد سبق 
  )خفيف(     :أن سلكا هذا املسلك ، فيقول عن نفسه ساخراً من مشيته " أيب دالمة"و

  )3(اقـاطحاذراً أن أساقـط األس      يل مشية أغـربل فيهـاإن   
ـِّر اإلنسان عن عيوبه بعيداً عن املكابرة وغـض   ورمبا من الشجاعة مبكان أن يعب

، ن نال منهم بسخريته وتتبع عيومالطرف عنها يف الوقت الذي مل يرحم اآلخرين ، فمم
  )نسرحم(     :ومما هو يف هذا السياق قوله عن وجهه يف بيتني ساخرين الذعني 

                                         
  . عبداألمري علي مهنا: ، حتقيق  2/311ديوانه ،  ـ) 1(
: حبلق . الرجل املنحسر مقدم رأسه: األجلح . عبداألمري علي مهنا: ، حتقيق  1/442ديوانه ، :  ابن رومي ـ) 2(

ينظر . الشديد : السخت . ضرب الرأس : القَفَد . كلمة غري عربية مبعىن القصري: قصار املاعز ، الكلوخت 
  ).سخت(، و)قفد(تاج العروس ، مادة : الزبيدي : 

  .حسني نصار.د: ، حتقيق  4/438املصدر نفسه ،  ـ) 3(
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        جزعيبكي الشباب من من كان 
فـلـست أبـكـي عـليـه مــن  

  جـزع
  ـقــبــح صـورتـــهلألن وجـهــي     

ــا زال  ــم ـــب ــي كالـمشل ي
  )1(والصلـع

وهو يف هذا كله شغوف برسم الصور الساخرة لنفسه أو خلصومه ، غري أنه امتاز 
 يتجاوز الشتم والطعن يف األعـراض إىل "ت منها أنه هذا الفن مبميزا نظموا يفعن شعراء 

، فكيف إذا كان هذا اخلصم هو نفسـه  )2("رسم صور كاريكاتورية متكاملة عن خصومه
  .الذي خيربها أكثر من سواه 

ومما يلفت النظر يف سخرية ابن الرومي هو اعتناؤه باملنظر القبيح الذي طاملا قرنـه  
ذلك الساخر قد استعان على بصورته اليت ختيلها عليه ، فهاتان الصورتان من لوازم عمله 

  )بسيط(        :بالتشبيه يف الغالب ، من ذلك قوله يف أحدهم 
مـجـاذبا وترا أو بالــعا         تـخاله أبـدا من قبـح منـظـره  

  حجرا
دا نغمـا أو كـرر   ــإذا ش       كأنـه ضفدع يف لـجـة هـرم  

  )3(النظرا
ففي هذين البيتني أتى ابن الرومي بثالث صور ساخرة خلصمه ، كل واحدة منها 

املعتادة ، فاألوىل يبـدو   )4(بشع من سابقتها ، وأشد إيالماً ، جمسماً إياها بسخريته املرةأ
ن الصورتان جاءتا لوصـف قـبح   فيها خصمه جماذباً وتراً ، والثانية بالعاً حجراً ، وهاتا

ـّن لنا منظره صوته إذا أنشد نغماً أو كرر النظر ، وتناوله ، فيما جاءت الصورة الثالثة لتبي
ثل هذه العيوب يف شخصياته بشكل عام جاء مقتصراً على معىن واحد ، وقيمة واحدة، مل

                                         
  .حسني نصار.د: ، حتقيق  4/1470ديوانه ، : ابن رومي  ـ) 1(
  .158سجل الفكاهة العربية ، ص: خالد القشطيين  ـ) 2(
  .حسني نصار.د: ، حتقيق  3/1092ديوانه ،  ـ) 3(
  .503اية القرن الثالث ، صاألدب يف عصر العباسيني منذ قيام الدولة حىت : حممد زغلول سالم : ينظر  ـ) 4(
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فالرتعة "ة ساخرة، تمن وجهة نظره الفلسفية ونزع )1(ومها معىن اجلمال ، والقبح وقيمتهما
الكاريكاتورية تصدر لديه عن موقفه العام املزري باحلياة وقيمتها ، إالَّ أنه ال يتميز فيـه  

وميكننا أن نضيف إىل ذلـك أن   .)2("طرب ويلهو ويتعابث كالطفل أو الغريبحبقده بل ي
وصفها بسلوكه املنحى الساخر يف نقد عيوب جمتمعه جاء عن وعي عميق بأمهية السخرية 

تعبري الشخص عن األسلوب "وسيلة للتغيري واإلصالح إىل األفضل واألكمل ، وكما يقال 
فابن الرومي كـان  . )3("لبوح بأصداء داخله كما هوذاته يف رؤية األشياء وجتاوزها ، وا

معرباً بارعاً عن روح السخر لديه اليت هي من تكوينات شخصيته، كما أن البيئة العباسية 
وما ا من صور اللهو واالحنراف أتاحت لرؤيته الناقدة الساخرة اال الواسع يف الظهور 

أطول الشعراء نفساً وأكثرهم اختراعاً "واالنتشار ، يضاف إىل ذلك أن ابن الرومي كان 
للمعاين واستيفاًء هلا وأبعدهم نظراً يف وصف دقائق األشياء، وأقرم إىل وحدة املوضوع 
وأبدع من صور األخالق والصفات وجعل ملهجويه تصاوير هزلية مضحكة ، وأصـدق  

فعل ما يستخلصـه  وهذا بال .)4("مؤرخ حلياته يف ملذاا وأفراحها ويف مكارهها وأحزاا 
  .إىل نفسه وشخصيته وأسلوبه اًأي باحث يف شعر ابن الرومي ، السيما ما كان منه قريب

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
  .178ابن الرومي فنه ونفسيته من خالل شعره ، ص: إيليا سليم احلاوي  ـ) 1(
  .املوضع نفسه ـ) 2(
  .358ابن الرومي يف الصورة والوجود ، ص: علي شلق  ـ) 3(
  .258، ص)األعصر العباسية( أدباء العرب : بطرس البستاين  ـ) 4(
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  الثايناملبحث 
   مغمـورونشعراء 

  
حتاول الدراسة إلقاء الضوء على نتاج عدد من شعراء السخرية يف هذا املبحث 

ريني ، وموازنته بنتاج أولئك املغمورين ممن عاشوا خالل القرنني الثاين والثالث اهلج
هلم الدراسة يف املبحث األول من هذا الفصل ، وجيدر بنا التنبيه هنا  عرضتاملشاهري ممن 

قد مجع وحقَّق نتاج عدد من هؤالء الشعراء املغمورين " إبراهيم النجار"إىل أن الباحث 
ـَّهزل ( ضمن حلقة أمساها  . )1()يون منسيون شعراء عباس( وذلك يف كتابه ) مسالك الت

استدراكه عليه من خالل بالدراسة  ستقومإالَّ أنه مل يتبعها بدراسة فنية حتليلية ، وهذا ما 
أوجه االتفاق واالختالف من هؤالء الشعراء املغمورين وبيان  )*()سبعة(دراسة نتاج 

ـّز بينهم وبني شعراء السخرية املشهورين املعاصرين هلم يف امل   .ية نفسهاالزمن رحلةوالتمي
  

  :ـ علي بن اخلليل  1
شاعر خمضرم وأحد شعراء الكوفة وظرفائهم يف أيام الرشيد ، وهو من مجاعة محاد 

كـانوا  "عجرد ومطيع بن إياس ووالبة بن احلُباب الذين وصفهم أبو عثمان اجلاحظ بأم 
فقد ذكر ، وهو ضمن الشعراء الذين اموا يف دينهم ، )2("يتواصلون وكأم نفس واحدة 

غـري أن   )3(صاحب األغاين أنه ام بالزندقة مع صاحل بن عبدالقدوس الشاعر املشـهور 
الزندقة يف العصر العباسي كان هلا مفهوم اجتماعي آخر إذ تعين اجلمع بني ضروب العبث 

ومن هنا كانت هذه التهمة لصيقة بكثري . )4(واون كشرب اخلمر والتهالك على امللذات
  .يف هذا العصرمن الشعراء 

                                         
  .228ـ  3/103عباسيون منسيون ، شعراء : إبراهيم النجار  ـ) 1(
من هذه اموعة لعدم وضوح مالمـح  ) إبراهيم اليزيدي ، وعبداهللا الالحقي ( استبعد الباحث الشاعرين ـ   )*(

 .السخرية يف أشعارهم وميلهما للمجون أكثر منه إىل السخرية
  .448ـ  4/447احليوان ، : اجلاحظ  ـ) 2(
  .136معجم الشعراء ، ص: واملزباين . 14/180األغاين ، : األصفهاين  ـ) 3(
  .654األدب يف عصر العباسيني ، ص: حممد زغلول سالم : ينظر  ـ) 4(
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  :الساخر  شعره •
ه له قصيدتان ساخرتان ، تبدو فيهما البيئة البدوية امليزة األهم ، حيث جند تورد

يغرف من معجمها أمساء النبات واحليوانات الربية لغرض إضفاء حملة ساخرة على ألفـاظ  
صيدته حىت ليظن أنه مل يقف على أمري ، ومل يقطن املدن ، وخري مثال على ذلك ققصيدته 

له من الدهاقني كان يعاشره ويربه ، فغاب عنه مدة طويلة وعـاد إىل  اليت قاهلا يف صديق 
الكوفة وقد أصاب ماالً ورفعة ، وقويت حاله ، فادعى أنه من بين متيم ، فجاءه علي بـن  

  )جمزوء وافر(       :، فقال فيه )1(اخلليل فلم يأذن له ، ولقيه فلم يسلّم عليه
  ويصبـح يـدعـي الـعـربـا  ة الـمـولــىيروح بنسبــ  
ه إذا ـك يــدركــــ  فــال هـــذا وال هـــــذا  
  طـلـبــا

ـــي   بـشــبـــــوطنــاه ـأتــيــ   ـــرى ف ت
  ظـهره حـدبـا

ـــب      مـن خلـكبأمـا ل: فقال   ـــام يـذهـ طـعـ
  السـغبا

ـــرك    فصـد ألخيـك يـربـوعـا   ـــا واتــ وضـبـ
  اللـعــبــا
  ـك والنـسـرين والغـربـا    ـسـريـح املقلـه  فرشت  
وقــام مـولـيـــا      فـأمسـك أنـفــه عـنـها  

  ــربــــاط
  )*(م كي يستوجـب النسبا    يـشـم الشـيـح والقيصو  
ـــأس     وقـام إلـيــه سـاقـيـنـــا   بـكــ

  تـنـظـم الـحبـبا
تـسلـي هــم      ةـــمـعـتــقــة مـــروقــ  

                                         
  . 14/183األغاين ، : األصفهاين  ـ) 1(
 . القيصوم من نبات السهل وهو طيب الرائحة ـ  )*(
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  مـن شـربـا
لنــا  وقـــال اصبـــب    ـآلـى ال يـسلـسـلهـافـ  

  حـلبـا
ي ـطـويـال يـشتـه    وقـد أبـصـرتـه دهــرا  

  األدبا
  ا جشبـاـم جلفـا جـافـيـ    فصار تشبهــا بـالقــو  
  اـربـوأبدى الشوق والط    إذا ذكر الرببر بكــى  

  اــقوم إال التيـن والعـنـب    وليس ضمريه فـي الـ
  اـيـد أبــوأرجـو أن تـفـ    جحدت أبـاك نسبتـه
  .)1(وما عـن مثـلهـم رغـبا    أترغب عن بين كسرى

فالشاعر يف قصيدته السابقة حاول تصوير عيوبه جمتمعة من خالل تصوير حـال  
صديقه الدهاق اليت تغريت إىل األفضل ، فتغري معها خلقه ومعاملته ألصـدقائه القـدماء   

وملّا  يلاوهو من املو الذين ميثلهم الشاعر ، حىت إنه أخذ يستهزئ به عندما صوره بأنه غدا
أنه عريب ، فال أدرك هذا وال ذاك ، مث يلجأ إىل تقنية احلوار السـاخر  دعي يرجع أصبح 

ـ علـى  الذي جيريه الشاعر على لسان خصمه ليزداد كالمه تندراً وسخرية  مه ، يف خص
 ربوعاًامتناعه أوالً عن أكل الشبوط واألكثر سخرية من ذلك هو طلبه منه بأن يصيد له ي

ـّرهم بأكل  أو ضباً، وهنا نستحضر بيت أيب نواس الذي سخر فيه من بين متيم عندما عي
              :حلم الضب، وذلك حيث قال 

  )طويل(  
          تـميمـي أتـاك مـفـــاخــراما وإذا   

  .)2(فقـل عد عن ذا،كيف أكلك للضب
ى انتسابه إىل السخرية من صديقه الدهاق الذي ادعوالشاعر علي بن اخلليل أراد 

                                         
  .5/168ألخبار والتهاين ، خمتار األغاين يف ا: وابن منظور . 184ـ  14/183األغاين ، : األصفهاين  ـ) 1(
  .510ديوانه ، ص: أبو نواس  ـ) 2(
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، ذلك احليوان الربي ، ومن هنا زعم الشاعر أن صديقه )1(متيم اليت اشتهرت بأكلها للضب
املسك والنسرين "من طيوب طلب أن يصاد له الريبوع أو الضب ، وحىت بعدما فرش له 

فضل أن يشم الشيح والقيصوم ؛ ليقال أنه من العرب ، مث تفضيله شـرب مـا   " والغرب
مر وحياة األجالف على حياة احلضر ، ومثل هذا األسلوب يف السـخرية  اخلعلى حيلب 

أو بني ... فكرة املقابلة بني احلق والباطل "وركب اخلصم هو ما أطلق عليه أحد الباحثني 
يف رأيه ، وهذا التناقض هو ما )2("، وتلك هي ثنائية التناقضما يكون وما ينبغي أن يكون 
ل يف سخريته وعبثه خبصمه الذي كان من املوايل وبعد أن لعب عليه الشاعر علي بن اخللي

  .حاله ادعى نسبته بالعربصلحت 
ويف قصيدته الثانية يواصل الشاعر السخرية من خصمه من خالل فكـرة ثنائيـة   

  )سريع(    :التناقض اليت بىن عليها سخريته وعبثه خبصمه وذلك حيث يقول 
  موضع جنيما كنت يف      يا أيـها الـراغب عن أصلـه  
  من الـمـوالـي صاحل الدين     متـى تعـربـت وكنـت امرأ  
  فزت من القـوم بـتمـكيـن     لو كنت إذ صرت إىل دعوة  
  أراك بيـن الضب والنــون     ف من وجدي ولكننـيكل  
مـن ريــح خـريي        فـلـو تـراه صـارفــاً أنـفــه  

  ونسرين
  ريـنـبيـح بيحــن إىل الش     جلف من بين دارم: لقلت  
  نـيعـاف أرواح البساتـيـ     عموص رمل زل عن صخرةد  
  .)3(واخلز والسنجاب واللني     بو عن النـاعم أعطـافــهـتن  

ممـن  ويف هذا النص يواصل علي بن اخلليل كشف عوار هذه الطبقة من األدعياء 
اعيـة ، فهـذا   تبدلت نظرم ألنفسهم مبجرد أن أصابوا ماالً أو رفعة يف املكانـة االجتم 

                                         
  .233معجم املصطلحات العربية يف اللغة واألدب ، ص: جمدي وهبة وآخر : ينظر  ـ) 1(
  .32السخرية يف أدب إميل حبيـبـي ، ص: ياسني أمحد فاعور  ـ) 2(
يـاقوت  : ينظر . نوعان من الورود: نسرين اخلريي ، ال. احلوت: النون . 14/184األغاين ، : األصفهاين  ـ) 3(

نوع من الرمل ال تدرك أطرافه عن ميينه ) يبـرين(وقد أورد املؤلف أن . 5/427معجم البلدان ، : احلموي 
  .مطلع الشمس من صحراء اليمامة 
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خصمه ينكر أصله كونه أحد املوايل وينتسب للعرب حىت إنه أخذ يقلدهم يف مشّهم لبعض 
أنواع النباتات الصحراوية كالشيح واخلريي والنسرين ، وليس ذلك حباً فيها وإمنا حـىت  

  .يقال إنه عريب األصل والنسب ، وما ذلك إالَّ ادعاء منه وتزييف
  

  :ـ إمساعيل بن عمار  2
هو إمساعيل بن عمار بن عتبة بن الطفيل بن جذعة بن عمرو بن خلف ، يتصـل  
نسبه بكعب بن مالك من قبيلة أسد ، شاعر مقل من خمضرمي الدولتني األموية والعباسية، 

، كان "دار ابن رامني"نزل الكوفة وكان يغشى مع مطيع بن إياس وثلة من الشعراء اان 
) اخلوارج(لم يسلم منه قريب وال جار ، ام بأنه من الشراة سريع اهلجاء بذئ اللسان ، ف

  .)1(هـ170وفاته يف حدود سنة كانت يف عصره أدرك خالفة أيب جعفر املنصور ، وقد 
  :الساخر  شعره •

لشعره الساخر ، وقصائده اليت سـنتناوهلا يف هـذه    ثابتاًاختذ من القصيدة شكالً 
مع دقة يف املالحظة وعبث ساخر مها من خصائص صلة وثيقة بأحداث حياته "هلا الدراسة 
يف قوله بالغزل، وذلك أنه مزجها  إحدى قصائده الساخرةومن خصائص . )2("أهل املدن

كان إمساعيل بن عمار يهواها ، وأراد مؤدـا إهـداءها إىل    "مغنية يقال هلا بوبـة"يف 
  )هزج(             :فقال فيها " هشام بن عبدامللك"

يـت عـنــا ثـــــــــم سقـيــا  أال حـيـ    
  ـهــــلك بـوب

  هـوأحبب بـك مطلوب      وأكـرم بـك مهــداة    
  وبـهـمثـقوواهــا لك       من بكر وواهـا لـك    
  وواهــا لـك مكبـوبه      وواهــا لـك مـلقــاة    
  ك من حسنك أعجوبه      لقد عاين من يـلقــا    
  هر مكروبهفنفسي الد      ويا ويـلي ويا عويل    

                                         
  .381ـ  11/364األغاين ، : األصفهاين  ـ) 1(
  .3/195شعراء عباسيون منسيون ، : إبراهيم النجار  ـ) 2(
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  على جيداء رعـبـوبـه      على هيفـاء حـوراء    
  )1(فقد أدرك مـحبوبــه      إذا ضاجعـها املولـى    
اانة والعبث واضحة يف هذه القصيدة اليت مزج فيها الشاعر غزله بنوع من فروح 

طيع اهلزل واملزاح الذي اشتهر به عدد من الشعراء الظرفاء اان من قبل كأيب نواس ، وم
  .ابن إياس ، وسوامها 

ويف قصيدة ثانية تبدو فيها السخرية واهلزل أكثر وضوحاً من القصيدة السابقة جند 
، فأخذ يتـهكم  )2(من جاريته اليت أجنبت منه ، وكانت سيئة اخللق قبيحة املنظرسخريته 
  )متقارب(                    :عليها قائالً

ث مـن  ألـص وأخب      ة كـالعـصـادـت بـزمـرـيـلـب  
  )*(كنـدش

  ه األطيشــومتشي مع األسف    الــى الرجـحتب النساء وتأب
دد ــإذا سفرت ب    اـــهـهـآليل يف وجــكأن الث

  )3(الكشمش
ولون كبيض القطا     تـنـرد إذا ازيــه قــهلا وج
  رشـاألب
كمثل اخلوايف من   )4(ةــلـثـة جـمـه لــوقـن فـوم
  مرعشـال

  زاد على كرش األكرش ب    اـره كالوطــواصـن خــوبط
  مفرشـانب الـر على جــأخ    وإن نكهت كدت من نتنها

ة ـكقربة ذي الثل    اــهـدىل على بطنـدي تــوث

                                         
  .371ـ  11/370األغاين ، : األصفهاين  ـ) 1(
  .11/371املصدر نفسه ،  ـ) 2(
لص مشهور ، ورد : وكندش . لغة زمنرة ، أي املرأة اليت تشبه الرجال ، وهو لفظ فارسي معرب : زمردة ـ   )*(

ـ : ابن منظـور  : ينظر . يف لسان العرب أنه لص من الطري أو الفئران ، وهو طائر العقعق  ان ، مـادة  اللس
 ).كندش(

  ).كشمش(املصدر نفسه ، مادة . ضرب العنب : الكشمش  ـ) 3(
  ).جثـل(اللسان ، مادة : ابن منظور . النملة السوداء العظيمة : اجلثلة  ـ) 4(
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  شـطـمعـال
ة ــإذا ما مشت مشي    ةـطــا بسـهمـذان بينـخـوف

  املنتشي
كساق الدجاجة أو     مــاتـــخلها خـخلـوساق ي

  )1(شـمـأح
ر ذي ـن القبأصل م    ةــلـهلا أك ويف كل ضــرس

  منبشـال
  مشمشـأشد اصفراراً من ال    زالــهلا ركب مثل ظلف الغ
  شـمنفـإذا راح كالعطب ال    )2(اـدمــيـوأبرد من ثلج سات

  )3(تنق على الشط من مرعــش    ثـهــوأرسخ من ضفدع ع
صالل ما إوفيها و    هــاـفـولـما رأيت خـوا أن

  تـحتشـي
  هجني من األعمـشرار الــف    هاـفررت من البيت من أجل

  )4(كشكشيطرداً هلا فقد قلت     هـاـال تـأتـفهذي صفايت ف
ـّز عن غريه من شعراء السخرية ـ السيما املشاهري منهم ـ بطـول     فالشاعر متي

متاثـل  سـاخرة  ، فباستثناء قصيدة أيب دالمة يف بغلته ، يكاد ال جند قصيدة أخرى النفس
واجلسمانية جلاريته اليت ن تتبعه للعيوب اخللقية يف الطول ، فضالً عهذه قصيدة ابن عمار 

كان يبغضها وتبغضه، وقد اعتمد إمساعيل بن عمار يف سخريته ا على التصوير والتجسم 
ة هبني اجلارية وما شبهها من احليوان تارة ، وما تبدو عليه أعضاء جسمه املشو )5(واملقارنة

شاعر يف مسخ صورة جاريته اليت يكن تارة أخرى ، وهي أساليب ساخرة اعتمد عليها ال
ومن املالحظ على هذه القصيدة مزج الشاعر  .بأضعاف ما تكن له من البغضهلا البغض 

                                         
  ).محش(املصدر نفسه ، مادة . إذا دقّت : محشت ساقه  ـ) 1(
  .3/168معجم البلدان ، : ياقوت احلموي  :ينظر . جبل باهلند ال يعدم ثلجه أبداً : ساتيدما  ـ) 2(
  .موضع يف بالد الشام: مرعش  ـ) 3(
  .11/371األغاين ، : األصفهاين  ـ) 4(
  .160التقليد والتجديد يف العصر العباسي ، ص: صالح مصيلحي عبداهللا : ينظر  ـ) 5(
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وعـده  ) الوصف الساخر(للوصف بالسخرية ، هذا املزج الذي أطلق عليه أحد الباحثني 
  .)1(أثراً من آثار الروح الشعبية اليت سرت يف شعر القرن الثاين اهلجري

سده ومن ضمن ما قاله إمساعيل بن عمار يف جاره عثمان بن درباس الذي كان حي
، حىت إنه حبس )2()الشراة(يذهب مذهب اخلوارج ويسعى به إىل السلطان متهماً إياه بأنه 

ذه التهمة فأخذ الشاعر يصب جام سخريته وكمه عليه مصوراً خبله وتقتريه على نفسه 
  )بسيط(            :وعلى أهله حيث يقول 

مـن األنـام بـعثمــان بـن       من كان حيسدين جاري ويغبطين  
  دربـاس

ـــار   فـقـرب اهللا مـنـه مـثـلـه أبــــدا   جــــ
  وأبـعــد منـه صاحل الناس

عليه من داخـل حـراس   جــار لـه باب ساج مغلق أبــدا  
  أحراس

يدعون مثـلهم ما ليس من   عـبـد وعبـد وبنـتــاه وخـادمــه  
  ناس

  وما م غري جهد اجلوع من باس    صفر الوجوه كأن السل خامرهم  
يف بطــــــن   لـه بـنـون كـأطبــاء مـعـلـقــــة  

  خـنـزيرة يف دار كـنـاس
  تظنـهـم خرجوا من قعر أرماس  إن يفتح الباب عنهم بعد عاشرة  
بـالنـجـم بني     فليت دار ابـن دربـاس معـلـقـة  

  ساللـيـم وأمـراس
عـت دارا بــغلماين  تواب    دي منهم أبــدافكـان آخـر عه  

  )3(وأفراسي

                                         
  .492ـ  491اجتاهات الشعر العريب يف القرن الثاين ، ص: حممد هدارة : ينظر  ـ) 1(
  .11/375األغاين ، : األصفهاين  ـ) 2(
  .املوضع نفسه ـ) 3(
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قد هذا السلوك الشاذ جلاره الذي يوشي به إىل السلطان متناسياً حـق  تفالشاعر ين
، )1("هلـا عالجـاً   فرِعنقد اجتماعي مر لظواهر ال ي"هي هذا سخريته من جاره فاجلار 

فسه ، وعلى أهله ، حـىت إن  ، تقتريه على نوجدها متجسمة يف جاره منها سوء املعاشرة 
من شدة حرصه وخبله ، وجند صورة أخرى اعتدنا ورودهـا عنـد   بابه مغلق على الدوام 

، فالشاعر هنا رسم لنا صورة وجوه أهل خصمه "الوجوه"شعراء السخرية ، وهي صورة 
، ة على شدة اجلوع الذي يعانونهفرية طيانيف ككأن السل خامرهم ، " صفر الوجوه"بأا 
  :صورة قريبة من قول أيب دالمة الذي مر بنا سابقاً عندما قال عن أهله  وهي

سود قباح ويف أسـمائنـا     وحنن مشتبهـو األلـوان أوجهنا  
  )2( شنـع

  :ويف قصيدة أخرى يبدو فيها أكثر ضيقاً به من القصيدة السابقة جنده يقول 
  )جمزوء رمل(                    
وادي ـــــــــــوج  وبغلي)*(يـيـت بـرذونـل    

  وحـمـــاري
ـــن يف ال     ـــنـكــــــــ اس ــــــــ

  ارـدلت غدا جـارا بـجـــــــــــــوأبـــ
ــج     ــــار صــــــــــ دق ــــــــ

  ـن درباس إال بعت داريـــــــــبــــابــــ
ـــن أو ي  فـتــبـــــدلت بــه مــــن     ــمـ

  مــن نــــــزار
ـه ومـا حــق   بــدال مـا يعــرف اللـــــ    

  الـجـــــوار
طــــاب     دلــت ســــــواهلـو تـبــ    

  لـيـلي ونــهــاري

                                         
  .140يف امليزان اجلديد ، ص: حممد مندور  ـ) 1(
  .79ديوانه ، ص ـ) 2(
 ).برذون(تاج العروس ، مادة : الزبيدي : ينظر . حصان غري عرايب : برذون ـ  )*(
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ه     واستـرحـنـا مـن بــاليــا    
  صـــغـــار أو كـــبــار

لـو جـزيـنــاه بــهــا كـــــنـــــــا      
  جـمـيــعـا فـي فـجــار

داخـــــــال     أو سـكـتــنــا كــان ذال    
  )1(تـحـت الشعــار

علـى  ] لديه[فالباعث "ه به من أذى فسخريته جباره جاءت انتقاماً لنفسه وملا أحلق
ينم عن مرارة وحسرة ، ولوال هذه املرارة ما فضل عليه برذونه  )2("كان باعثاً قوياًالسخرية 

وبغله وجواده ومحاره ، إن كن يف عداد الناس ألبدل جاره هذا جبار صدق ، حـىت وإن  
يذود به عن نفسـه،  انقلبت سالحاً ـ كما هو مالحظ ـ  سخريته  فنزار ، كان من مين أو 

مثله يف  )3("ومعاناة احلياة اليومية) كذا(النكتة والسخرية والضحك اة أعباء "فقد استخدم 
ذلك مثل أي إنسان جيابه هذه املتاعب مبا تتاح له من وسائل الدفاع ، فهناك ما يواجهها 

  .شابه ذلك أو مابالصمود واإلصرار 
  :ـ أبـان بن عبداحلميد الالحقي  3

لد ألسرة كلهم شعراء ، منهم أخوه عبداهللا كان من شعراء البصرة الظرفاء، أبان و
كليلـة  (شاعر مكثر وأكثر شعره مزدوج ومسمط ، وقد نقل عن كتب الفرس كتـاب  

كحمـاد عجـرد،   : قيل عنه أنه يفوق يف املكانة الشعرية شعراء كثريين شعراً ، )ودمنة
ع من فإنه أروقال عنه ابن املعتز . لي بن اخلليل ومطيع بن إياس ، ووالبة بن احلباب ، وع

قد جعـل امتحـان   " حيىي بن خالد الربمكي"، وقال صاحب األغاين إن نواسأيب طبقة 
تويف ( ولذلك كان مقرباً من الربامكةئز إىل أبان بن عبداحلميد ، وااجل يفالشعراء وترتيبهم 

  .)4()هـ200

                                         
  .11/376األغاين ، : األصفهاين  ـ) 1(
  .21فن الفكاهة والسخرية عند شعراء مصر اململوكية ، ص: د خليفة أمحد عبداي ـ) 2(
، )536(ضد القمع ، مقال منشور مبجلة العريب ، ع .. النكتولوجيا العربية آخر األسلحة : سليمان الفهد  ـ) 3(

  .28م ، ص2003يوليو 
طبقـات  : وابن املعتز . 1 ، صأخبار الشعراء احملدثني: وأبوبكر الصويل . 23/155األغاين ، : األصفهاين  ـ) 4(

  .242،  241الشعراء ، ص
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  :الساخر  شعره •
قصائد مطولة ومقطوعات قصرية ، عاجل مـن خالهلـا   تنوع شعره الساخر بني 

أوضاع جمتمعه ، وانتقد العيوب املختلفة يف عصره ، ومن ذلك قوله يف جار له من ثقيف 
ـّارة"عندما تزوج من امرأة امسها    )سريع(          :)1("عم

والفـرش     لـمـا رأيــت الـبــز والشــــاره  
  قد ضاقـت بـه احلـاره

من فوق ذي الدار     ر يـرمــى بــهوالـلــوز والسكـ  
  وذي الداره

ـــال وال     وأحضروا الـملهـيـن مل يتركوا   طـبــــ
  صـاحــب زمــــاره

ـــد زوج     ملاذا ؟ قيل أعـجـوبـــة: قلت    مـحـمــ
  عـمــــــــــاره

وال     ال عـمــر اللـــه بـهــا بـيــتــه  
  ــــــــارهثرأتــه مــدركــا 

وهــي مــن      مـاذا رجــتيـه وـمـاذا رأت ف  
  ـوان مـخـتـارهسالـن

ـــل     يـنـسى لـدى)*(أسود كالسفود   ـــور ب الـتـنـ
  مـحــراك قيـــاره

أرغــفـــة     يـجــري علـى أوالده خـمسـة  
  كـالـريــش طـيـــاره

إن أفـرطــــــوا يف     وأهـلــه يف األرض مـن خـوفه  
  األكــل سـيـاره

                                         
  .23/164األغاين ، : األصفهاين  ـ) 1(
 ).سفد(لسان العرب ، مادة : ابن منظور : ينظر . احلديدة اليت يشوى ا اللحم : السفود ـ  )*(
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ـــذه فـ    وحيك فـري واعصبـي ذاك يب   هــــــ
  أخــتــــــك فــــــراره

ثـم اظـفــري     إذا غــفــا بـاللـيــل فاستيقظي  
  إنــك ظـفــــاره

  فـصعــدت نـائـلــة سـلــمــــا  
  تـخــاف أن تـصـعــده الفـاره  

ـــا     سـرور غـرتــهـا فال أفلحــت   فـإنـهــ
  الـلـخــنـاء غـــــراره

ـــا إن لـ    لو نلت ما أبـعـدت من ريقها   هـــــ
  )1(نـفـثــــة ســـحـــاره

فقد حاول أبان من خالل هذه القصيدة تناول موضوع البخل ، بطريقة ختتلـف  
املوضوع الذي انتشـر يف العصـر   هذا مثل  خوضعما عهدناه عند مشاهري الشعراء يف 

العباسي بشكل الفت بني األوساط املختلفة ، ومن هنا جاء رصد أبـان هلـذا العيـب    
الـزوج القبـيح   يسخر متعجباً من رضا هذه الزوجة سيئة الطالع ذا "هو األخالقي ، ف

  .)2("البخيل ، مصوراً بذلك ما ينتظرها من بؤس وتعاسة
أسود كالسفود ، يف إشارة لقبح منظره ، ومن شحه : ومن تصويره الساخر قوله 

فراط يف األكل أنه يصنع األرغفة خفيفة كالريش ، ويقتر على أهله حىت إم خيافون من اإل
جاءت سـخرية أبـان    بني قبح منظره وسوء خلُقه ، ولذلكمجع فإنه  وبذايف حضوره ، 

مبثل هذا الرجـل  ) عمارة(لتعاجل هذين العيبني االجتماعيني يف عصره ، متعجباً من رضا 
  .)*(وهي ابنة شخصية مرموقة يف عصره

من أيب النظري ، وكانت ومن ممازحات أبان كذلك قصيدته الكافية اليت سخر فيها 
  )هزج(    :له جوارٍ يغنني وخيرجن إىل جلة أهل البصرة ، فأخذ يقول فيه 

                                         
  .24أخبار الشعراء احملدثني ، ص: والصويل . 23/164األغاين ، : األصفهاين  ـ) 1(
  .68الشعر وطوابعه الشعبية على مر العصور ، ص: شوقي ضيف  ـ) 2(
: ينظر. هـ194، أخذ عنه الشافعي وابن حنبل ، تويف سنة )أحد األئمة(هي عمارة بنت عبدالوهاب الثقفي ـ  )*(

 .3/230شعراء عباسيون منسيون ، : إبراهيم النجار 
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ـــن    إذا قــامــت بـواكـيــك   ـــد هـتـكــ وقـ
  أسـتـارك

ـــن   أيـثــنـيـن عـلـى قـبــرك   أم يـلـعــــ
  أحـجـــارك؟

إذا زرت غــــــدا     ومـا تـتـرك فـي الـدنـيا  
  نــــارك

  وإبـلـيـس غـدا جــارك؟    وىتـرى يف سقر الـمثـ  
ـــك     لـمـن تـتــرك زقــيــك   ودنــيــــ

  وأوتــــــارك
وخـمسـا مـن بـنــات اللـــيــــل قـد ألـبــسن    

  أطـمارك
ـ تـعـالـى اهللا مـا أقــبــ   إذ  حـــــــــــــ

  )1(وليــت أدبــــارك
يف  ، فوجـد فالشاعر وجد يف حرفة خصمه نقطة ضعف وظّفها يف سخريته منه 

ره هذه وما يتبعها من السمعة السيئة يف جمتمع متدين ، فذكَّ تهجواريه وآالت طربه وحرف
 ختاذه للحرفة مصدراً لسخريته ليسبالنار تارةً ومبجاورته إلبليس يف جهنم تارةً أخرى ، وا

ـّر الفـرزدق حبرفـة     لىجبديد ع شعراء السخرية ، فقد سبقه إىل ذلك جرير عندما عيـ
  .)2(عصره يف" القيون"

  )رمـل(    :ومن مقطوعات أبان الساخرة قوله يف أيب النظري كذلك 
  كيف لو كنا ذكرنا املمرغه      غضب األحـمق إذ مازحتـه

لـعـبـة اجلد مبزج       أو ذكـرنــا أنــه العــبــهـا
  الدغدغــه

ـــن د      سـود اهللا بـخـمس وجـهـه ـــال طي ـــن أمث غ

                                         
  .9أخبار الشعراء ، ص: والصويل . 159ـ  23/158األغاين ، : األصفهاين  ـ) 1(
  .من هذه الرسالة 40،  39وص). دار صادر. ط( ، 458ديوانه ، ص: جرير : ينظر  ـ) 2(
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  الـردغــه
ـــر       ـا جعـلخـنـفـساوان وبـنـت ـــي تـفـتـ والتـ

  عـنـهـا وزغـه
  )1(هذا يف اللغة: يف جمال قال       يكسـر الشعـر وإن عاتبتـه

ومثل هذه السخرية الناقدة أليب النظري تكشف لنا عن جانب من جوانب اتمـع  
العباسي يف عصر انتشرت فيه دور اللهو واون وكثرت فيها القيان واجلـواري الـاليت   

مـثالً، ويف هـذه    )2(الشعراء مثلما رأينا عند أيب نـواس دفاً سهال لسخريات أصبحن ه
  .)غالن ووزعافس وجنخ(املقطوعة ظهرت لنا يف صورة 

دلل على تغلل املنحى يف شخصيته وتجانب نفسي تطلعنا على اليت من سخرياته و
ـ  لم مـن  الساخر لديه حىت يف حاالت كحالة جاره الذي مل تغفر له علَّته ومرضه أن يس

  )هزج(                :كمه حيث يقول 
ومــا يـنــفــع   أبــا األطــول طــولــت    
  تـطـويــل
 بـــك الســـل وال واللـــــــــــــه    

  مـا يـبــرأ مسـلــــول
إذا مــــــا   ولكــن ربــمــا جـــــر    

  كـــان تـمـهـيـل
ـــه     كـمـا كـان وقـد كـان     بـــــ

  القـرحــة مـكـحول
والقــيــســــي   ـرـــار بــالعـنـبحويـوم     

  بـهــلـــول
ـــم      عـوكـل كـان ذا جـمـ     ـــه هــ لــ

                                         
التقلب يف التراب أو ما شابه، : املمرغة . 9أخبار الشعراء ، ص: والصويل .  23/158األغاين ، : األصفهاين  ـ) 1(

  .الوحل الكثري: الردغة 
  .541ديوانه ، ص: ينظر  ـ) 2(
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  وتــأمــيـــــل
ـــد     ـوـفصـاروا جـزرا للمــ     ت قـــ

  غــالتـهم غـول
بع مـا عـــن      ــاـوأنــت الــرابــع الت    

  ذاك تأجيل
وال يـغــررك مـن طـــبـــــــــــك      

  ـوال أبــاطـيــــــلقأ
ولـألشـيــاء     اتــى فـيك عــالمـأر    

  تـــأويـــل
ســــــــــــمك  ـهــزاال قــد بـرى ج    

  واملسلول مـهـزول
  ـكــوذبــــانـا حــوالـي    

  ـولـفـمـوقــوذ ومـقــتـ  
ــدهر     ومحـى منـك يف العظم     ـــت الـ فـأنـ

  ولـمـمـل
ـــا     وأعـــالم ســـوى ذاك     تــواريـه
  لــالسـراويـ

بك عشر ما جنـا    ـفـيـل مـمــــا ولـو بـال    
  لـيـالف

ـــدة أم       ـــة الـمـعــــــــ ــذي نـكـه أه
  ولـضـرسـك مـاكــ

قـــــالع أم     ومـا هـذا علـى فـيــك    
  دمــامــيـــل

ـــذا     أم الـحـمــى أحـبـتـك     فـهـــ
  البـثــر تـقـبـيـل
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تــولـى وهـو     ومـا بــال مـنــاجـيـك    
  مـبــلـول
فقـد سـال بـــك      ن اجلوففـإن كـان مـ    

  النيـل
فـال قــال وال     وذا داء يــــزجـــيــك    
  قــيــــل

ـــك      وإن تحـتج إىل عـلمي     ـــي لـ فطـب
  مـبــذول

  )1(قوق سفا وهو منخول    عـليـك احلنظـل الـمد    
مل يغفر له مرضه أن يقف مانعـاً أمـام   صمه الذي خبمثل هذه السخرية القاسية 

أبان مغروراً وال ] فيه[مل يكن "تل ، هذا املنحى الغريب يف السخرية سخريته بشخص مع
. )2("مفتوناً بنفسه وال قبيح اللسان فحسب ، بل شريراً قاسياً ، يؤثر الشر وجيد فيه لـذة 

فهذه القصيدة توضح لنا كيف بلغت السخرية من اخلصم حد االنتقام والقسوة وعـدم  
تظهر لنا هذه اللـذة  ح الشريرة لدى الشاعر ، كما الرمحة وتظهر بعض األلفاظ هذه الرو

مث ) بك السل وال واهللا ما يـربأ مسـلول   : ( عندما يقول خصمه وذلك يف تندره مبرض 
يلحقها بصورة ساخرة أخرى تظهر لنا الذباب املتطاير حواليه بني موقوذ ومقتـول ، مث  

األجـل ، وجبسـمه    كما أنه أخذ يذكره بـاملوت ودون ، )محى منك يف العظم : ه قول
وغريها من الصور الساخرة اليت يتشفى فيها أبان من املسلول واملهزول وباحلمى والدماميل 

جاره وكأنه وجد فيه تلك الفريسة اليت ال تستطيع احلراك ، ومن أقسـى أقوالـه بيتـاه    
  :يقول فيهما  انذلاألخريان ال

ـــك      وإن تحـتج إىل عـلمي     ـــي لـ فطـب
  مـبــذول

                                         
  .29ـ  28أخبار الشعراء ، ص: والصويل .  167ـ  23/166األغاين ، : األصفهاين  ـ) 1(
  .2/28حديث األربعاء ، : طه حسني  ـ) 2(
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  )1(قوق سفا وهو منخول    ـك احلنظـل الـمدعـلي    
أبان الالحقي عن غريه مـن شـعراء    وهذا النوع من السخرية املؤملة مما ينفرد ا

من مقطوعاته الساخرة قوله يف أيب نواس الذي سبق أن سخر منه يف  .السخرية يف عصره
د أن يرد عليه فقـال  ، فأرا)*(إليها يف تناولنا لشعر أيب نواس يف هذا اال أشرنامقطوعة 

  )جمتث(                    :ن اأب
ـــه     أبـو نـواس بـن هـانئ     وأمـــــــ

  جــلــبــــان
  إلـى حروف الـمعاين    والناس أفـطــن شـيء    
  )2(ت فاقطع لسانشما ع    إن زدت بيتا على ذي    

كـان يف  :"وبالفعل مل يزد على هذه األبيات الثالثة شيئاً ، وقد قال عنه ابن املعتز 
يع أحواله أرفع طبقة من أيب نواس ، وقد هجاه أبو نواس بشعر كثري فما سار فيه شيء مج

هـذه  . )3("على شهرة شعره ، ومل يقل يف أيب نواس غري ثالثة أبيات وقد سارت يف الدنيا
ل القصـائد  اويف مغزاها ، فهي أغنته عن ط)4(األبيات الثالثة القليلة يف عددها لكنها الذعة

ذلك مرحلة يتجه إىل اإلجيابية متعدياً ب"وقد حاول أبان يف سخريته أن  .وعاتوكثرة املقط
التسلية أو اإلضحاك إىل موقف عقلي وحركة ذهنية تطالب يف النهاية مبوقف إجيـايب إزاء  

أن يفسروا ما يرمي إليـه  ولعلّ يف تركه للناس حرية . )5("املشكلة أو األفكار اليت يطرحها
أيب نواس ـ حسب فهمهم ـ ما يؤيد هذا املوقف العقلـي الـذي     يف أبياته السابقة عن

وهذا ما حياول األدب الساخر عامة التأكيد عليه ومـا  ينتهجه يف سخريته من خصومه ، 
  .الوصول إليه من خالل عمله الساخريف كل شاعر ساخر  جيتهد

  

                                         
  .29أخبار الشعراء ، ص: الصويل  ـ) 1(
 .من هذه الرسالة 61ص: ينظر ـ  )*(
  .242طبقات الشعراء ، ص: ابن املعتز  ـ) 2(
  .242ـ  241املصدر نفسه ، ص ـ) 3(
  .333، ص)العصر العباسي األول(تاريخ األدب العريب : شوقي ضيف  ـ) 4(
السخرية يف قصص يوسف السباعي ، مقال منشور يف منتدى القصة العربية ، علـى  : عماد الدين عيسى  ـ) 5(

 www.invisionboard.com:  املوقع اإللكتروين 

http://www.invisionboard.com


 94

  :ـ حممد بن يسري الرياشي  4
ـْعم ، متقلـل مل يفـارق   أهل البصرة وأدبائهم ، وهو مشاعر من شعراء  ن خث

وطبقته وصحبته ، كـان  منتجعاً وال يتجاوز بلده البصرة وال وفد إىل خليفة وال شريف 
الناس ، تويف يف حدود  عراء احملدثني ، كما كان من خبالءماجناً هجاًء خبيثاً ظريفاً من الش

  .)1(هـ230سنة 
  

  :الساخر  شعره •
فيها واحداً ومخسني بيتاً ،  منيع اليت قال شاة قصائده يف هذا الفن قصيدته يفأوىل 

لبستانه األنيق الذي جاءت عليه هذه الشاة فأكلت كل مـا فيـه   مطول بوصف ابتدأها 
كان املثل يضرب بشاة منيع ، مث "وحطّمته مث خرجت ، فقال فيها هذه األبيات حىت قيل 

  )رمل(        :، فيبدأ ابن يسري قائالً )2(..."حتول إىل شاة سعيد 
ناضر اخلضرة ريــان       لـي بـستـان أنـيـق زاهـــر  

  رفت
  غذق تربـته ليست تـجف     راسخ األعراق ريان الثرى  
  كيفما صرفته فيه انصرف     لـمجاري الـماء فيه سـنـن  
  منثن يف كل ريح منعطف     مشرق األنوار مياد الندى  
  وقـففإذا مل يؤنس الريح      تـملـك الريح عليـه أمــره  
  ومع الليـل عليهـا يلتحـف     ةيكتسي يف الشرق ثويب مين  
  واجه الشرق جتلى وانكشف     يـنـطـوي الليـل عليه فـإذا  
  جز بالـمنجل أو منه نتـف     صابـر ليس يبـايل كـثــرة  
  مل يلبث منه تعجيل اخللف     كلـمـا أحلـف منـه جانب  
  ي على مس األكففيه بل ينم     ـه أثـرافيال تـرى للكـف   

  صادرات واردات تـختلف     فتـرى األطبـاق ال تـمـهله

                                         
  .283ـ  280طبقات الشعراء ، ص: ابن املعتز . 20ـ  14/17األغاين ، : األصفهاين  ـ) 1(
  .301مثار القلوب ، ص: الثعالبـي  ـ) 2(
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  كلمـا احـتـاج إليـه خمترف     فيه للخارف من جـيـرانه  
  وسوى ذلك من كل الطرف     أقـحـوان وبـهـار مـونــق  
  بـرضا قاطفهم مـمـا قطف     وهو زهر للنـدامى أصـال  
  وعلى اآلناف طورا يستشف     وهو يف األيدي حييون به  
  )1(مث ال أحـفل أنـواع التلـف     أعفـه يا رب من واحـدة  

لوحة فنية رائعة تغىن فيها جبمال بستانه األنيق وما بـه مـن   يبدأ الشاعر يف رسم 
جماري املياه املنسابة والرياح اليت ب عليه من كل جانب وما فيه مـن أنـواع الـورود    

، وكيف أن هذا البستان تشـرق  وزهر ونضارة ليس هلا مثيل والنبات من أقحوان وار 
 ا ، كما زرعه وعشبه ال يبايل جزعليه الشمس من جهة اليمني ويلتحف الليل عند غرو
املنجل أو من نتفه لطوله واستمرار منوه ، داعياً اهللا أن جينبه من أية شاة تعبث به وتلحق به 

ـ  . التلف  بعـد هـذا   إالَّ أنـه  رق يف اجلديـة ،  وكل ذلك جاء يف أسلوب جـاد مغ
املفصل لبستانه األنيق يتخلص الشاعر ختلصاً سلساً إىل موضوعه الرئيسي وهو )*(الوصف
من شاة منيع مصوراً لنا ما أحدثته من خراب وإتالف لبستانه الذي أطـال يف   يةالسخر

دأ كالمـه  ذكر ما حيويه من فواكه وخضروات وجماري مياه وأقحوان وار مونق ، ويب
ـّه بأن يعف   :يه ويكفيه شاة منيع قائالً داعياً رب

يوم ال يصبح يف البيـت       يـع وحدهـاــه شـاة منــفـاك  
  علف

متعـت يف شر عـيش       عـال شهـلـةـه ذات ســفـاك  
  باخلرف

ــها        اء الطلىـصــاكفه يا رب وق   ـــن من ــم الكتفي أحل
  بالكـتـف

لـك عن هـتم       ـرةـــوح أبـــدا مـفــتــلـوكـ  

                                         
  .22ـ  14/20األغاين ، : األصفهاين  ـ) 1(
اختذ الوصف ألواناً كثرية منها مشول النظرة واالستقصاء وامليـل إىل السـخرية   "ففي القرن الثاين اهلجري ـ   )*(

 .493اجتاهات الشعر العريب يف القرن الثاين ، ص: ة حممد هدار". والفكاهة والرتوع إىل اون أحياناً



 96

  )1(كليالت رجف
وسخريته من شاة منيع يف مثل هذه األبيات ينبع مما رآه فيها الشاعر من صـفات  

ما فأتت عليه ، وهذا ما قال عنـه  كوا جمرد شاة أكلت بستاناً لتشبه أفعال البشر وليس 
ـ :")2(الضحك هيف كتاب" برجسون" ف رمبا نضحك من حيوان ألننا قد عثرنا فيه على موق

وهذا بالفعل ما جنده يف هذه القصيدة اليت ". كموقف اإلنسان أو على تعبري كتعبري البشر
بدور إنسان حاقد على صاحب البستان ، ويريد االنتقام منـه يف  " شاة منيع"تظهر فيها 

مصـدره ،  سوى األكل مهما كـان   هبستانه ، واحلقيقة غري ذلك ؛ ألن احليوان ال يهم
  :ير شكلها وأعضاء جسمها قائالً ويأخذ الشاعر يف تصو

أبــدا تـبـصـــره إال       نؤوس األنــف ال يرقـا والو  
  يــكـــف

مل يظـلـف أهلـهـا      مل تــزل أظـالفـهــا عـافـيــة  
  فيها ظلف

  من بقاياهن فوق األرض خف     فـترى يف كـل رجــل ويــد  
  ـسففلهـا إعصار تـرب مـنـت     نسف األرض إذا مـرت بهت  
  بيـد يف املشي واخلطو القطف     ازهاتترهج الطرق على مـج  
  نفحويف الرجل  ،قوسحلقة ال     ، مشيتـهـا يف يـديهـا طرق  
  جاوب البعـر عليها فخصـف     تدبدوـفإذا ما سعلت واح  
  )3(شنـة يف جوف غار منخسف     وأحـص الشعر منها جلدها  

بغلته وحركتها، تصور شكل بناية فائقة وعلى شاكلة ما قابلنا مع أيب دالمة من ع
من سيالن ماء أنفهـا،  جند ابن يسري اعتىن ذه التفاصيل الصغرية لشاة منيع ليعدد عيوا 

وأظالفها التامة ، وما تثريه من غبار عند مشيها كأنه إعصار وتوافق سعاهلا وبعرها عندما 
ويواصل ابن يسري  .غار عميقوشعرها القليل وجلدها شبيه بقربة املاء يف جوف تسعل ، 

  :يف تتبع عيوب شاة منيع ، وهذا التتبع ال خيلو من التندر عليها قائالً 
                                         

  .14/22األغاين ، : األصفهاين  ـ) 1(
  .10ص ـ) 2(
  .24ـ  14/22املصدر نفسه ،  ـ) 3(
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  إن ذا الوصف كوصف خمتلف     ذات قـرن وهـي جـمـاء أال  
عافـها نتنــا إذا مـا هـو         وإذا تـدنـو إىل مستـعســب  

  كــرف
  لفرميت من كل تيس بالص     ال ترى تيسا عليـها مـقـدما  
ـــاس إال      اخللقـة ، ما أبصـرهاشوهـة    ــن جـــميع الن م

  حلــف
خلـقت خـلــقتها فيمـا        ما رأى شـاة وال يـعـلمهــا  

  سلـف
  عجبا من خلقها كيف ائتلف     عـجـبا منـها ومن تـأليفـهـا  
ـــلوسا      لـو يـنـادون علـيـهـا عـجبا   ـــها ف ــبوا من كس

  ورغــف
  من عجيـن أو دقيق مـجترف     ـهليتها قد أفلـتـت يف جـفنـ  
قـدر اإلصبــع شيئــا أو        فتـلقـت شفـرة مـن أهـلــه  

  أشـف
  لـة فيهـا رهــفوجدـفأتت م     حكيم صنعها اأحكمت كف  
  )1(األقيان من حد الطرف)*(ألل     أدجمت من كل وجه غري ما  

ة عنـها  فمثل هذا التناول للمواضيع البعيدة عن استهداف األشخاص واالستعاض
باحليوان ، وجعله هدفاً للسخرية والتندر مميزات السخرية يف هذين القرنني الثاين والثالث 

العباسي الذي يرسم الشاعر اهلجريني اليت تكشف لنا جانباً من احلياة االجتماعية يف العصر 
 فيها صوراً ملونة ينفس ا عن نفسه مما القاه من جمتمعه وحميطه ، وشاعرنا ابـن يسـري  
الرياشي أحد هؤالء الشعراء الذين عربوا بأشعارهم عما يالقونه ، فتناول قصته هذه مـع  

ـ كما يقـول    )2("ال شيء هزيل خارج ما هو بشري"، وعلى الرغم من أنه "شاة منيع"

                                         
 .أسرع واهتز : ألَّ ـ  )*(
  .24ـ  14/22األغاين ، : األصفهاين  ـ) 1(
  .10الضحك ، ص ـ) 2(
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برجسون ـ إالَّ أنه استطاع أن جيعل من شاة منيع موضوعاً للضحك والتندر حني صور  
ـّم ، وكأـا تنـوي   لنا ما كانت عليه هذه الش اة من صورة عابسة مفترة عن أسنان هت

ر له العداء ، حىت إا مل تترك شيئاً من بستانه ، واألكثر من ذلك أا ضموتلبستانه الشر 
لـه  صحف ، حىت إنه أعجب جبر الصبية هلا وكأم ينتقمون  منأكلت ما وجدته أمامها 

  :وله صور لنا ذلك يف اية قصيدته بق، وقد منها
ليـجـــروها إىل مــأوى       غـدا الصبـيـة مـن جيـراـا  

  اجليــف
  واخلــزففيها أعملـوا اآلجر      فإذا صاروا إىل املأوى ــا  
  تـأكل البستان منـا والصحف     ذا جــزاء للـتـي: ثـم قالوا   
ـــم      ين، فلو أبصرت ذاوال تلوم   ـــا إذن لـ ـــه فيهـ كلـ
  )1(أنـتـصـف

رى تناول الشاعر موضوع القدور اليت سبق أن كـان موضـوعاً   ويف قصيدة أخ
يف " الفضل بن عبدالصـمد الرقاشـي  "لسخريات أيب نواس ، لكن ابن يسري عارض فيها 

  )طويل(                :أبياته اليت قال فيها 
تناول بعـد األقربيــن       لنـا من عطـاء اهللا دمهاء جونة  
  )2(األقـاصيــا

  :فعارضه ابن يسري قائالً 
  ا أحد عيبا سوى ذاك باديـا  ي وال يرىجوثـرماء ثلماء النـوا  
  ا ملا قد كان منها مدانيــابرؤو  منها بعضها مل جتد هلا اصقإذا ان  
  على الشعب ال تزداد إال تداعيا  وإن حاولوا أن يشعبوهـا رأيتهـا  
ومل متتط اجلـون الـثالث       حال ، مل ترق مرقبارمعـوذة األ  

  األثافيا
  إلينا وال جازت ا العيس واديا  زعت من حنو مكة شقـةوال اجت  

                                         
  .14/26األغاين ، : األصفهاين  ـ) 1(
  .2/200كتاب البخالء ، : احظ اجل ـ) 2(
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جمـاوزة فيضا من البحـر    ولكـنها فـي أصـلـهـا مـوصليــة  
  جاريـا

وتعقب فيما بـني      أتـتـنـا تزجيها ااذيف نـحـونا  
  ذاك املراديــا
  يـل عليها الريح تربا وسافيـا    ملن هذي القدور اليت أرى :فقلت  
ـــل      ى على كل ناظروهل خيف: فقالوا   ــاش إن تأمـ ــدور رق ق
  رائـيـــا

  إذا ما مل يكن عـواريا: فقالوا     مكعهد قدور باللحم مىت :فقلت  
  هيا كما العنكبوت نسجك تكون  وإال فإا ،األضحى إىل األضحى  
  وشكـواهم أدخلتهم يف عيـاليا    وجوههم يف يل اجلهد استبان فلما  
ـــة أ    فكنت إذا ما استشرفوين مقبال   ـــميعا لـج ــاروا ج ش
  وتـداعيـا

  )1(أال أبشروا هذا اليسريي جائيا    ينادي ببعض بعضهم عند طلعيت  
  :بسخرياته ، فقال " نييالرقاش"خص منها قدور أن وهذه القدور سبق أليب نواس 

  )طويل(
ــي   رأيت قدور الناس سوداً من الصلي   ــدر الرقاش ـــراء نيوق  زه
  )2(كالبــدر

اخرة اليت هدف ا الشعراء انتقاد البخـل والـبخالء يف   وغريها من األشعار الس
الذي شاع فيه هذا املرض االجتماعي الذي لفت نظرهم كما أنـه اسـتوقف   عصرهم 

ـَّف فيه كتاب  ويف قصيدة ابن يسري السابقة جنده قد أطال يف  .)3()البخالء ( اجلاحظ فأل
ضحهم ، فكـون أن قـدورهم   تعداد عيوب هذه القدور إمعاناً منه يف تعرية أصحاا وف

ثرماء ثلماء ومل متتط األثايف وال يطبخ فيها اللحم إالَّ من األضحى إىل األضحى كل ذلك 

                                         
  .2/195كتاب البخالء ، : اجلاحظ  ـ) 1(
  .526ديوانه ، ص ـ) 2(
  .وما بعدها 2/195: بنظر  ـ) 3(
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  .يعطينا صورة على مدى خبلهم وتقتريهم
  

ـَّـد 5 ـّار )*(ـ مخل   :بن بك
شاعر موصلي من شعراء النصف األول من القرن الثالث ، أخباره قليلة ، كـان  

ـّصل برجاالت العصر هجاًء سليط الل وشعرائه ، وله أخبار مـع  سان ، قدم بغداد ، وات
  .ميثل ما سنذكره له من شعر ساخر جزءاً منها )1(أيب متام

  
  :الساخر  شعره •

من شعره الساخر قصيدتان ساخرتان خص ما أبا متام ، حيث جاءت أوىل هاتني 
ية خلصمه ، رمبا أراد من ذلك القصيدتني مليئة بألوان االستخفاف ، وذكر العيوب اجلسد

نيل الشهرة واقتران أخباره بأخبار شاعر من كبار الشعراء العصر العباسي ، ومن هـو يف  
مكانة أيب متام الذي ال يستحق أن يعامل مبثل هذه القسوة ، لكن خملَّد بن بكار كان لـه  

  )جمزوء رمل(               :رأي آخر ، حيث يقول فيه 
ـ صاألأنـت عنـدي عـربــي     ـل مــا  ــــــــــ

  فـيـك كــــالم
 )**(أجـــــأي  عــربــــــي عـــربـــــي  

  مــا تـــــرام
ـــك      ـــك وســــاقــيــ ـــر فـخــذيـ شعـ

  خــزامــى وثــمــام
ـــع     وضلوع الشلو من صد   رك نــبــــــــــ

  وبــشـــــام
ـــك     وقـذى عـينـيـك صمغ   ونــواصـيـــــ

                                         
 .بفتح امليم والالم وسكون اخلاء) مخلَد ( بضم امليم وفتح اخلاء وتشديد الالم املفتوحة ، أو ) مخلَّد ( ـ  )*(
  .44، ص أخبار أيب متام: الصويل  ـ) 1(
 ).أجأ ( نسبـة إىل جبل ـ  )**(
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  ثـغـــــام
ـــك  ـ    لو تـحركت كذا الجنـ   ـــلت مـنــ فـ
  نــعـــام
ـــع     وظــبــاء مـخـصـبـات   ويـرابــيـــ

  عــظــــــام
حــبــذا ذاك     وحــمــــام يـتـغــنـــى  
  الـحـمـام

لـفـنـي فـيـــك      أنــا مـا ذنـبـي إن خـا  
  ؟األنــام

ـــات     وأتت منـك سـجــايـا   نـبــطـيـــــ
  لـئــــــــام

ــعر    اـن مأوقـفــا يـحـلف    ـــك ف ت فـيـ
  الكــرام

  من بـنـي األنبـاط خام    جـاسـمـي: ثـم قالوا   
ـــا      كـذبـوا ، مـا أنت إال   ـــي مــ عــربــ
  تــضـــام
ـــه     بيـتـه ما بـيـن سـلمى   وحــوالـيــــــ

  ســــــالم
ـــي     ولــه مـن إرث آبـــــا   ء قـســـــ

  وســهــــام
قـد دنـا مـنـهــا      ونـخــيـل بـاسـقــات  

  صـرام
عــربــــــــي     ـربـــيأنـت عنـدي ع  

  )1(والـســــالم

                                         
ـ   362مجع اجلواهر يف امللح والنوادر ، ص: واحلصري القريواين . 235ـ   234أخبار أيب متام ، ص: الصويل  ـ) 1(
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هذه اللغة الساخرة القوية واملغرقة يف اللذع واالنتقام متثل نظرته اخلاصة يف أيب متام 
  :، حيث قال يف القصيدة نفسها البشرختتلف عن باقي 
لـفـنـي فـيـــك      أنــا مـا ذنـبـي إن خـا  
  األنـــام
لشعراء الذين وجدوا يف مشاهري العصر ميكننا تصنيفه ضمن تلك الطائفة من ا رمبا

فريسة سهلة للنيل منهم ، السيما إذا توافرت له سالطة اللسان مثلما هو حال الشاعر يف 
ـّنا  باباً للـهجاء  ... ال ندهش إذا وجدنا بني أبواب الشعر املعروفة "هذه القصيدة ، ألن

اول موضوعاً فكريـاً أو  تنيهدف ـ يف الغالب ـ إىل االنتقاص والسخرية ، ونادراً ما ي  
، بل إن بعض الشعراء مل يدخلوا الشهرة إالَّ بأشعارهم الفتاكـة ذات الكلمـات   مبدئياً

  .)1("املشحونة بكل ما يطعن وجيرح ويهني
على الرغم من موضوعها السـاخر إالَّ أن  جندها ما وقفنا عند هذه القصيدة وإذا 

كل حمكم على غرار ما رأينا عند شـعراء  خملَّداً مل يعتمد على تصوير العيوب ورمسها بش
السخرية السابقني ، بل يورد لنا هذه األوصاف السريعة اليت حاول إلصاقها بـأيب متـام   

وما يليها مـن أوصـاف   ) شعر فخذيك وساقيك خزامى ومثام : ( وذلك من قبيل قوله 
ث آبائه قسي بالظباء واحلمام ، إرللضلوع، قذى العينني وغريها ، فضالً عن ربط عربيته 

وسهام ، فهو مل يعمل عقله يف جعل هذه الصور جمسمة يف شخصه مثلما هو معروف عن 
الرد القـوي   يةإىل مرحلة التفكري يف كيف" العاطفة"السخرية يف جتاوزها ملرحلة ردة الفعل 

، ومثلـها تقريبـاً   لعيان ل ة، فاملباشرة يف هذه القصيدة واضح)2(املؤثر بطريقة غري مباشرة
  )رجز(    :كذلك حيث يقول يدته األخرى اليت سخر فيها من أيب متام قص

ـــوام        بـاـط وبـرة وضـلـو امـتـخـ   شت ـتـ
  ربوع نيا صلباـالي

                                                                                                                     
363.  

م، 1983، ديسـمرب  ) 301(عندما يفقد العلماء اتزام ، مقال منشور مبجلة العـريب ، ع  : فخري الدباغ  ـ) 1(
  .137ص

على ) 315(السخرية يف األدب وقيمتها ، مقال منشور بالة العربية ، ع : أمحد بن علي آل مريع : ينظر  ـ) 2(
  www.Arabic.magazine.com:  املوقع اإللكتروين 
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قــاحا  ـولـم تـذق مـاء ن     وامتصت احلنظل غضا رطبا  
  عذبـا

ال ـولـم ترم إال الـجم    وبـلـت بـول جـمل قد هبـا  
  كسبا

تـحكـي عـرايب فـالة     ثـم قعدت القـرفصا منكبــا  
  قـلبــا

  حتـى يـحل جعجعانا رحبـا    إن دخل اإليوان صاح الكربا  
وقيـس عيـالن الكـرام      ولو نكحـت محيـرا وكلبــا  

  الغلبـا
ال حيث أضـحى النسـب       بالشام حيث زجرها يـلـبـى  

  املرىب
ثـم اختذت الالت فينـا      يصيح عبـدا ويـروح ربــــا  
  ربــــا

وقـلـت للـعيـر البليد     لقطن إال عطبـاولـم تسـم ا  
  حـوبــا

لـو نقـر الصخر أفاض     ما كنت إال نبـطيــا قـلـــبا  
  )*(غـربا

  وينبـت الـحب به والقضـبـا    حىت يسيح للنبات شربـــا  
يديـر يف فيـه حسـاما      هيجت مـنـي شاعـرا أزبـا  

  عضبــا
 يلحـب أعـراض اللئـام      مـحسبامهــنـدا مـداحــة   

  )1(لـحـبا
فهذه القصيدة خرج ا صاحبها إىل عنيف االستهزاء وصريح العبـث ورخـيص   

                                         
ـَّبيذ: معناها ـ  )*(  .الن
  .238ـ  236أخبار أيب متام ، ص: الصويل  ـ) 1(
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اليت احتفنا ا شعراء ساخرون مثل ، من هنا خلت قصيدته من الصورة الساخرة )1(الكالم
اخلاصة  سخرية"لّد بن بكار عن ابن الرومي وغريه ممن أبدعوا يف هذا الفن ، فيما ابتعد خم

  .)2("العقل والفطنة ، وتقوم على الثقافة وسعة العلمتبىن على ] اليت[
  

  :ـ الـحمدونــي  6
، )محدونة(، أم )محدون(جده هل هو يف  فلـُهو إمساعيل بن إبراهيم ، وقد اخت

احلمـدوين،  (؛ لذا جنده يف املصادر واملراجع اليت اهتمت به أوردته بالنسبتني )محدويه(أم 
املصادر اليت ترمجت لـه  أغلب نسبة األوىل متاشياً مع ، وقد اعتمد الباحث ال)واحلمدوي

، ومهما يكن ، فقد كـان جـد   )كثمار القلوب ، وزهر اآلداب( النسبة وأوردته ذه 
بن حرب اوقد اقترن اسم الشاعر بطيلسان . )3(الزنادقة أيام الرشيدديوان الشاعر صاحب 

ضافةً إىل مقطوعات ، إ)4("طارت كلّ مطري وسارت كلّ مسري"الذي قال فيه مقطوعات 
، ويعد احلمدوين من شعراء املائة الثالثة على الرغم من أنـه أدرك بدايـة   "شاة سعيد"يف 

  .)5(القرن الرابع
  :الساخر  شعره •

وغرضه الشـعري ، أبـدع يف    هية قصداختذ احلمدوين املقطوعة شكالً ثابتاً لتأد
فضـالً عـن املوضـوعات     ،"شاة سعيد"و" طيلسان ابن حرب"عني طريفني مها وموض

عني يظهران لنـا  و، إالَّ أن املوض تناولّهاالتقليدية اليت اعتاد شعراء السخرية املعاصرون له 
الثقافة الواسعة اليت يتمتع ا احلمدوين من خالل حسـن تضـمينه لآليـات القرآنيـة     

أن "الً عـن  واألحاديث النبوية واألشعار واألمثال واألحداث التارخيية يف مقطوعاته ، فض
  .)6("الشاعر ذاته كان واعياً كلّ الوعي مبنحاه الشعري هذا ودواعيه وتصاريفه

                                         
  .1/22ن منسيون ، شعراء عباسيو: إبراهيم النجار : ينظر  ـ) 1(
  .41السخرية يف أدب إميل حبيبـي ، ص: ياسني فاعور  ـ) 2(
  .481مثـار القلوب ، ص: الثعالبـي . 1/550زهر اآلداب ، : احلصري القريواين  ـ) 3(
  .1/550زهر اآلداب ، : احلصري القريواين  ـ) 4(
  .وما بعدها 9/87الوايف بالوفيات ، : صالح الدين الصفدي  ـ) 5(
  .3/110شعراء عباسيون منسيون ، : إبراهيم النجار  ـ) 6(
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أو أكثـر،  " تسعاً وثالثني"ونظراً لكثرة مقطوعاته يف طيلسان ابن حرب اليت تبلغ 
ـّرت  منها ، لعلّها تفي بالغرض يف التعريف مبا حوته هذه املقطوعـات  " أربع عشرة"ختي

  !، ونبدأ أوالً بذكر حكاية هذا الطيلسان العجيب املمتعة من اجلوانب الفنية 
كان حممد بن حرب أهدى إىل احلمدوِي طيلساناً خلَقاً ، وكان احلمـدوي  "فقد 

  )بسيط(      :، وهو )1(يف طيلسانه )*(حيفظ قول أيب حمران السلَمي
بـك الـحيـاة فمـا تلتــذ   يا طيلسان أيب محران قد برمـت  
  بـالعمـر

هيهـات ينـفـع جتديد   كـل يـوم لـه راف يـجــدده يف  
  مع الكيـر

تـنكـب النـاس    إذا ارتـداه لعـيـد أو لـجـمـعـتــه  
  )2(ال يبلى من النظر

فاحتذى حذوه وانثالت عليـه  "فأخذ احلمدوين ينظم على شاكلة هذه املقطوعة 
منها من معىن  ةو واحدلختالطيلسان قرابة مائيت مقطوعة ، وال املعاين ، حىت قال يف وصف 

فأخذ ينظم فيه قائالً . )3("، ومثالً يف البلى واخلُلُوقةبديع ، وصار الطيلسان عرضة لشعره 
  )متقارب(                    :

ـــل     أيـا طيلسـانـي أعيـيـت طـبــي   أســــ
  بـجسمـك أم داء حــب

وقـد كنـت ال     ويـا ريــح صيــرتـنـي أتـقـيك  
  أتـقـي أن بـي

فقلت له الـروح     ـر خـبـر الطـيـلسـانومستـخـب  

                                         
،  7/98مل أعثر على ترمجة ضافية شافية أليب محران السلمي على الرغم من ورود امسه هذا يف وفيات األعيان ـ  )*(

 .، لكن هذا الورود جاء عرضاً وخالياً من معلومات كافية عن سريته الذاتية 9/51والوايف بالوفيات 
  .481مثـار القلوب ، ص: ثعالبـي ال ـ) 1(
  .480املصدر نفسه ، ص ـ) 2(
  .481املصدر نفسه ، ص ـ) 3(
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  )1)(*(من أمر ريب
الرغم من أنه ال يسأل وال ينادي إالَّ العاقل جند الطيلسان يسأل وينادي على فعلى 

 سبيل السخر والتهكم ال احلقيقة ، إضافة إىل ذلك ألصق به صفات هي ألصق باإلنسـان 
واء ، ومن هنا جعل احلمدوين من بالسل وحيتاج للد ذي اجلسم واجلسد ، وهو الذي يعيا

، بل مما صار الطيلسان موضوعاً للضحك ، على الرغم من أنه ليس مضحكاً يف حد ذاته 
يربر مثل هذا السلوك الغريب من الشـاعر  " برجسون"إليه من البلى واخلُلُوقة ، وهلذا جند 
ـّا نقصد عندئذ"الساخر أو الساخر عامةً بقوله قد  اهلزء ال من  نضحك من قبعة ، ولكن

بل من الرتوة البشرية أو . قطعة اللباد أو القش بل من الشكل الذي أعطاها إياه اإلنسان 
يف  وهذا بالفعل ما ينطبق على مسلك احلمدوين. )2("اجلموح البشري الذي ارتداه قالبها 

  )منسرح:(هذه املقطوعات الساخرة ، ولذلك يتوجه باخلطاب البن حرب مباشرة بقوله 
  ولست فيـما أقول بـالكاذب    البن حرب مقالة العاتـبقل   
ـوه فــــــــرـب    أمـا رأيت الـرفـاء يـحزنـنـي  

  لسـانـك الذاهـبـطي
أفىن اهلـوى عمـر خالـد        أفنـاه جـور البـلى عليـه كما  

  )3(الكاتب
احلمدوين يف مقطوعة أخرى تقليد فحول الشعراء يف العصر اجلـاهلي يف  اول حيو

  )كامل:(احلبيبة وهجرها هلم يف بكائه لكسوته وطيلسانه حيث يقولووداع بكاء الديار 
  فألزمعـن على البكا إذ أزمعت    دعين أبكي كسويت إذ ودعت  
  بالبـلى وتدرعت تردت سـمـال    يا ابن احلسني أما ترى دراعيت  
مرت بـها ريـح      فيها من التـمـزيـق مـا لـو أنـه  

  لتقشعتالصبا 

                                         
 ).85(سورة اإلسراء ، اآلية  ]الروح من أمر ربـي  [ـ  )*(
  .1/552زهر اآلداب ، : احلصري القريواين  ـ) 1(
  .10الضحك ، ص ـ) 2(
ـّاب اجليش ببغداد : تب ، خالد الكا 1/154شرح مقامات احلريري ، : الشريشي  ـ) 3( شاعر غَزِل كان أحد كت

  .314ـ  8/308تاريخ بغداد ، : اخلطيب البغدادي . ، عاش دهراً طويالً 
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  منـه تعلــمت البلـى       ايـحكـي تـخرق طيلساين أ
  فتضعضعت

أعدى ثـيايب كلها     ال فـرج الرحـمــن عـنـه إنــه  
  فتـقـطـعـت

لـو قارنـتــه      ـحـمـد اهللا الـجبـال فإنـهـاتفل  
  )1(ختشعت وتصدعت

انتحال لغة اجلد والرصانة واجلدل الكالمي للتعبري عـن  "وهذا التقليد للقدماء هو 
االنتحال للغة اجلد وجد فيه احلمدوين وسيلة من وسائل  ، ومثل هذا)2("مواقف مضحكة

صمه ويف الوقت نفسه تكشف لنا عن اطالعه الواسع على تلك خاإلضحاك والتندر على 
، مثلُه يف ذلـك  )3(، وقد أخذ من ذلك وسيلة لإلصالح والتقوميالنماذج الشعرية الرصينة 

م من وسـائل للتعـبري عـن    ن حاولوا توظيف ما وسعهمثل باقي شعراء السخرية الذي
وغايام يف املوضوع الساخر الذي يتناولونه ومن الوسائل اليت اتبعها احلمدوين مقاصدهم 

  :تضمني كتضمني اآليات الكرمية واحلوادث التارخيية يف مثل قوله الكذلك 
  )جمزوء كامل(                
  نك قـوم نوح منـه أحدث     قـل البـن حـرب طيلســـا  
  عمن مضى من قبل يورث     ون ولـم يـــزلأفنـى القـر  
فكـأنـه بـاللـحظ      وإذا العـيـون لـحـظـنــــه  

  يـحـرث
فإذا رفــوت فلـيس        يــودي إذا لــم أرفــــــه  
  يـلبــث

  )4(ــه الدهر أو تتـركه يلهث     كالكلب إن تـحـمل عليـ  
 ا أبعد ـا وبالفعل استخدم احلمدوين املبالغة ، حيث بلغا وأقصى غايا1(ايا( 

                                         
  .97ـ  7/96وفيات األعيان ، : ابن خلكان  ـ) 1(
  .3/110شعراء عباسيون منسيون ، : إبراهيم النجار  ـ) 2(
  .14عند شعراء مصر اململوكية ، ص فن الفكاهة والسخرية: أمحد عبدايد خليفة  ـ) 3(
  .1/551زهر اآلداب ، : احلصري القريواين  ـ) 4(
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ابن حرب يف سخرية الذعة من اهترائه وقدمه حىت إنه جعل قوم نوح أحدث من طيلسان 
ـِلى واخلُلُوقة ، مث جلأ إىل تضمني قوله تعاىل يف سورة األعـراف  : وما وصل إليه من الب

]ه يلْهثْفَمثَلُه كَمثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تحملْ علَيه يلْهثْ أَو تتركْ[
فحال الطيلسان إذا رفاه  .)2(

أو مل يرفه ال يتغري ، كحال الكلب الذي يلهث عند احلمل عليه وعند تركه ، فهي صفة 
ـِلى   .مالزمة له على الدوام كحال طيلسان ابن حرب الذي أودى به الب

  

ويف مقطوعة أخرى جند احلمدوين ينوع من استخدام وسائط سخريته من طيلسان 
  )خفيف(                : رب ، فيقول ابن ح

ـــة     يا ابن حـرب كسوتين طيلسانا   ــن صحب ـــل م م
  الـزمان وصـدا

ـس إىل ضعف طيلسانك     نسج العناكب لو قيــفحسبنـا   
  سـدا

أو تـنـحنحت فيــه      وإن تنفست فيه ينشـق شـقــا  
  ينقـد قـــدا

ـــاه     طال تـرداده إىل الـرفو حتـــى   ــو بـعـثـنـ ل
  )3(ــدىوحــده لـتـه

، مث مقارنة ضعفه بنسج )ملَّ من صحبة الزمان وصدا : ( فتصويره للطيلسان مبثل 
، ودي الطيلسان إىل مكان رفـوه  )وإن تنفست فيه ينشق شقا ( العناكب ، مث املبالغة 

لكثرة ترداده عليه ، كل ذلك يكشف عن براعة يف توظيف وسائط ساخرة بعيـدة عـن   
 .لشعرهم السـاخر  التعرضاملعتادة عند شعراء آخرين سبق لنا )4(السب والشتم واملهاترة

، وهذا ما جعل أبياته الساخرة واملضـحكة  )*(يقل عن ابن الرومي سخريةً الوهو بالفعل 
                                                                                                                     

  .378الكتابة والشعر ، ص: كتاب الصناعتني : أبو هالل العسكري  ـ) 1(
  ).176(سورة األعراف ، اآلية  ـ) 2(
شـرح  : شريشـي  ال. 1/550زهـر اآلداب ،  : احلصري القريواين . 482مثـار القلوب ، ص: الثعالبـي  ـ) 3(

  .1/155مقامات احلريري ، 
  .160التقليد والتجديد يف العصر العباسي ، ص: صالح مصيلحي عبداهللا  ـ) 4(
  )خفيف:     (وقد سلك ابن الرومي مسلك احلمدوين يف طيلسان ابن حرب ، ومن ضمن ما قاله فيه ـ  )*(
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  .)1(تسري على األلسن ، ويصبح صاحبها حديث الناس يف جمالسهم وأمسارهم
  :خريته فيقول لساخر البن حرب موجهاً له سهام سيتابع نقده ا هولذلك جند

  )سريع(                    
  أطـال إتـعـابـي على عـمد     يا قـاتل اهللا ابن حرب لقد  
  تطلـبـه بـالوتـر والـحـقـد     بـطيلسان خلت أن البـلـى  
  يلهو بـه يف اهلزل والـجد     أجد يف رفوي لـه والبـلـى  
  أصحاـا منها على حرد     ذكـرين الـجنــة لـمـا غدا  
  مضى به التـمزيق يف جند     الـرفـاء يف رفـوه إن أـم  
  )2(دي تركتين وحديحيا وا     عنـيـتـه لـما مضى راجـال  

  :ومن أطرف صوره الساخرة يف هذه املقطوعة قوله 
ـِلى    يلهو بـه يف اهلزل والـجد     أجد يف رفوي له والب

نية من خالل جعله فحيث تظهر مقدرته الفائقة على تشخيص املعنويات وصياغة صوره ال
  .)3(البلى إنساناً

ويبدو واضحاً أن الشاعر اعتمد يف كثري من مقطوعاته على تضمني آيات قرآنيـة  
كثرية ، حيث وجد يف بعض األلفاظ معاين مكملة ألفكاره يف التندر والسخر على ابـن  

  )كامل(          :ته التالية عطوقحرب وطيلسانه ، ومن ذلك م
  فانظر إليه فإنه إحدى الكبـر       تربمعفيما كسانيه ابن حرب   
  فما يبقي علي وال يذرمنـي       هـو يل ولكن البـلى أوىل بـه  
  )4(نرفوه حىت اسود من صدإ اإلبر      قد كان أبيض مث مازلنـا بـه  

                                                                                                                     
ـّى على الرياح ا         يا ابن حرب كسوتين طيلساناً           لذنوبــايتجف
 .عبداألمري علي مهنا: ، حتقيق  1/245ديوانه ، : ابن الرومي : ينظر   

وغدوا على حرد ( ، ورد يف سورة القلم  105الشعر وطوابعه الشعبية على مر العصور ، ص: شوقي ضيف  ـ) 1(
  .، وقد وظّف احلمدوين هذا املعىن يف عجز بيته الرابع)25(اآلية ) قادرين 

  .1/155شرح مقامات احلريري ،  :الشريشي  ـ) 2(
  .123حركة التجديد يف الشعر العباسي ، ص: حممد عبدالعزيز املوايف  ـ) 3(
، البيت األول وظف فيه الشاعر معىن آية من سورة املدثر وهي رقـم   481مثار القلوب ، ص: الثعالبـي  ـ) 4(

  ).35(، أما البيت الذي يليه فضمن آية من السورة نفسها وهي رقم )28(
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) القمـر  ( ويف مقطوعة أخرى أكثر من تضمني شعره آيات قرآنية من سـورة  
، يف ...)تمر ، كهشيم املتحضر ، كـاجلراد املنتشـر   حنس مس( موظفاً كلمات من قبيل 

روي األبيات مما جعلها حتدث صوتاً متكرراً ناجتاً عن حرف الراء ، كما يظهـر هـذا   
ية ، ويتضح لنا ذلك من خالل نالبيا هأحسن توظيفها يف صوراليت لثقافة الدينية لالتضمني 

  )رمل(                    :قوله
  لعـة يف يوم حنس مستمرخ      طيلسان البن حرب جاءنـي  
  تركتـه كـهشيم الـمحتضر      فـإذا مـا صحت فيه صيحة  
ـــراد       وإذا ما الـريح هبـت نـحوه   ـــه كالـج طيـرت

  املنتشـر
  ذا شيء نكر: إذا ما رآه قال      مهطـع الـداعي إىل الـرافـي  
ـــاه       ه حــاول أنؤـارفــــــوإذا    يـتــالفــ

  )1( قـرـتـعـاطـى فـع
وكل صور التضمني تدلل على وعي الشاعر وإحساسه بعمـق جتربتـه وبعـدم    

رِق عن خصمه الذي طاملا مدحه بقصائده ، فما كان منه إال أن كافأه بطيلسان خ)2(الرضا
  )جمزوء خفيف(                  :فيه حيث يصفه لنا فيقول وبالٍ ، 

إذ         ســان خـلـعــتــهـلـيـط    
  راـافـوه يف الشـتـج

ـن تـهوى بنـو         حــيـغـنـى عليه ـكم ت    
  الورى

  )3(ت فجسمي كما ترىـ        حـل بـي مثـلما علمــ    
  )رمـل(              :واألكثر من ذلك أنه 

قد قضى التمـزيق منـه            طيـلسان البـن حرب جاءنـي
  وطـره

                                         
  .1/552زهر اآلداب ، : احلصري القريواين  ـ) 1(
  .225أشكال التعبري الشعبـي ، ص: نبيلة إبراهيم : ينظر  ـ) 2(
  .203البديع يف نقد الشعر ، ص: أسامة بن منقذ  ـ) 3(
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سـامـــــري     أنـا مـن خـوف عـليـه أبـــدا
  ليـس يألـو حــذره

  نشتـري عجـال بصفـر عشره    خذه أو فابعث مبا يا بن حرب
إن     فلـعـل اللـــه يـحـيـيـه لـنــــا

  ه ببـعـض البقــــرهضربنـا
عنده مـن علـم نـوح     فهو قـد أدرك نـوحا فـعسى

  بــرهـخ
أإذا     أبـدا يـقــــرأ مـن أبـصــــره

  )1( ا نـخــرهـــامـظـكـنــا ع
ـّه حرصه عليه حذر السامري يف شدة احلرص فقد قضى منه التمزيق وطره ، ي شب

وهـي مسـة طغـت علـى     واحلذر على املال ، ويف قدمه أنه أدرك نوحاً عليه السالم ، 
مقطوعات احلمدوين ، أراد منها إضفاء مسحة ساخرة على شعره ، فاملبالغة يف صـناعة  

معىن حسـن  الشاعر إذا أعياه إيراد كاالستراحة من "الشعر ـ كما يقول ابن رشيق ـ   
ويف مقطوعة أخرى . )2("بالغ فيشغل األمساع مبا هو حمال ، ويهول مع ذلك على السامعني

  )جمزوء رمل(           :يذكر لنا أفضال هذا الطيلسان عليه ، حيث يقول 
  ذو أيــاد ليس حتصى    بن حربالطيلسـان   
  س إذا ما الشعر نصـا    أنـا فيـه أشـعــر النـا  
  دما قد كنت أقصىـعـب    ىـــوأرنـي صـرت أدن  
  دوا على شعري حرصا    واتـقانــي النـاس وازدا  
ـــرى      ولكم قد حــاز يل أرد   ـــة تـتـــ يــ

  وقـمـــــصا
ثـم قــد أصـبــح       كـان دهـرا طيـلـسانــا  

                                         
، )37(، البيت األول ضمنت فيه آية من سورة األحزاب هـي   127مجع اجلواهر ، ص: احلصري القريواين  ـ) 1(

  ).11(، فيما ضمن البيت األخري آية من سورة النازعات هي )73(ويف البيت الرابع آية من سورة البقرة هي 
  .2/54العمدة ، : ينظر  ـ) 2(
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  )1(شــصـا
  

فأول هذه األفضال أنه جعل منه أشعر الناس لكثـرة ما قاله فيه ، مث إنه صار من 
سبون له ألف حساب قبل أن كان بعيداً حىت إن الناس أصبحوا يتقونه وحياملقربني بعدما 

من لسانه ، مث إنه وزيادة على ما سبق حاز له أردية وقمصاً مهداة إليـه  له خوفاً  وايتعرض
  .)2(ممن يطلبون رضاه خوفاً من أن يسل عليهم لسانه

  

فات اإلنسانية ويواصل احلمدوين يف تشخيصه هلذا الطيلسان من خالل إضفائه للص
عليه موظفاً السخرية الالذعة والنكتة البارعة من خالل خوضه يف موضوع نادر مل يعتـد  

  )طويل(        :، حيث يقول )3(الشعراء اخلوض فيه أو تناوله
  تيقنت أن الدهر يفىن وينقرض  ويل طيلسان إن تأملت شخصه  
  وأظهرت األيام من عمره الفرض  تصدع حىت قـد أمنت انصداعه  
أخو سقم ممن ادى بـه      ـي عليـه مـمرضقافأنـي إلشك  

  املرض
ملـا روك فيه وادعوا أنـه      فلـو أن أصحاب الكالم يرونـه  

  )4(عرض
  

أظهرت األيام مـن  ( ، )لو تأملت شخصه : ( وتظهر صوره التشخيصية يف مثل 
اهلزء السخرية ووهي صور أراد ا  ،)أخو سقم .. كأين إلشفاقي عليه ممرض ( ، )عمره 

أكثر من كوا صوراً بالغية ذات قيمة فنية عالية ، فقد عرف عنه انتحاله للغـة اجلـد   
ونراه يتوجـه البـن حـرب    . )5(والرصانة واجلدل الكالمي للتعبري عن مواقف مضحكة

قولـه  وذلك يف ضاً به معر )*()جاد عليه ذا الطيلسان(بالسخرية عندما يصوره لنا بأنه 

                                         
  .124مجع احلواهر ، ص: احلصري القريواين  ـ) 1(
  .104شوقي ضيف ، الشعر وطوابعه الشعبية ، ص: ينظر  ـ) 2(
  .186خ األدب العريب ـ العصر العباسي الثاين ، صتاري: شوقي ضيف : ينظر  ـ) 3(
  .2/1046زهر اآلداب ، : احلصري القريواين  ـ) 4(
  .3/110شعراء عباسيون منسيون ، : إبراهيم النجار  ـ) 5(
 .101صدر البيت الثاين من املقطوعة التالية ص: ينظر ـ  )*(
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ـِلى احملضمنه  بعدما أيقن( يف احلمدوين يطيل من وصفه حلال الطيلسان وجند ، و)*()بالب
  )سريع(  :فته بني الفينة واألخرى التعريض بصاحبه الذي يقول فيـه يالوقت نفسه مل 
ـــه       وطيـلـسـان إن تــوهـمـتـــه   قــدرتـــ

  بـالطـول والعـرض
  ـمحضأيـقـن منه بـالبـلى ال      دماـعـجاد ابن حرب يل به ب  
  عيشني من ضنك ومن خفض      قـد لـقـي النـاس وقـاساهـم  
غدوت إشفـاقي على       كـأن إشـفـاقــي عـلـيـه إذا  

  عرضي
كـان أسـيــر اهللا        لـو أنـه بـعـــض بـنــي آدم  
  )1(فـي األرض

  

فكما نراه مازال يقذف خصمه بأبياته القاسية اليت جعلت من الصعب على ابـن  
يا ويل من كان جيعل مكافأته لـه  :"من سخرياته ومثلما قال أحد الباحثني  حرب الفكاك

يسلّ عليه لسانه بأبيات ساخرة ] احلمدوين[يف املدح قليلة أو يهديه هدية ال تروقه ، فإنه 
، تفتك به وجتعل منه أحدوثة عرب مرور الزمان ، مثلما رأينا يف مقطوعات ابن )2("مضحكة

  .إياهاالذي أهداه  )3(سعيد بن أمحد البصريلاته يف شاة حرب وما سنراه يف مقطوع
:كذلكطيلسان ابن حرب ساخرة نقف عندها يقول عن يف آخر مقطوعة  اهونر

  )وافر(                    
  يزيد املـرء يف الضعة اتضاعـا    رأينا طيلسانك يا ابن حـرب  
تـداعى بعضـه البـاقي       إذا الـرفـاء أصلـح منه بعضـا  

  انصداعا
بـه وأقـــد فــي      صاحبـي فيقد شـبــرايسلـم   

                                         
 .101عجز البيت الثاين من املقطوعة التالية ص: ينظر ـ  )*(
  .481ثـمار القلوب ، ص: الثـعالبـي  ـ) 1(
  .104شوقي ضيف ، الشعر وطوابعه الشعبية ، ص ـ) 2(
  .1/18فوات الوفيات ، : الكتبـي : ينظر  ـ) 3(
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  ردي ذراعــا
وعــــرضا مـــا أرى إال      والـأجيل الطرف يف طرفيه ط  
  رقــاعــا
لنــــوح يف سفيـنـتــــه     فلست أشك أن قد كان دهرا  
  شــراعــا
بـقـايـاه على كـتـفــي      وقـد غنيت إذ أبصرت منـه  

  تداعى
  )1)(*("ك الوداعاوال يك موقف من    قفي قبل التفـرق يا ضباعا"  

، ومن هنا فهو يستنكر )يزيد املـرء يف الضعة اتضاعـا(هذا يفعله الطيلسان إنه 
إهداء ابن حرب ملثل الطيلسان الذي هذه حاله بالياً ومرقعاً طوالً وعرضاً ويف قدمه فإنـه  

اعى ، حىت إنه قد عىن ملا أبصر منه بقاياه على كتفه تد)ً لنوح يف سفينته شراعاًكان دهرا(
  :قول القطامي فأنشد 

  )2("وال يك موقف منك الوداعا    قفي قبل التفـرق يا ضباعا"  
  .من التمزق والتداعييف سخرية الذعة ملا وصلت إليه حال الطيلسان 

ومن مقطوعات احلمدوين يف شاة سعيد اليت تبلغ مثاين مقطوعات ساخرة حاكى 
ـَلُ :"ىت إن القدماء قالوا عنهما ، ح"شاة منيع"فيها ابن يسري الرياشي يف قوله يف  كان املث

ـَلُ إىل شاة سعيد لكثرة ما قال احلمدوين فيها وتسـيريه   يضرب بشاة منيع ، مث حتول املث
  .)3("الـملَح يف وصف هزاهلا

ـّرنا أربع مقطوعات آملني أن تعطي فكرة وافية عن أسلوب احلمـدوين   وقد ختي
ما اعتدنا على انتهاجه املبالغة والتضخيم يف مقطوعاته الساخر يف هذا املوضوع املهم ، مثل

  )خفيف(          :السابقة ، حيث جنده يقول يف شاة سعيد 

                                         
البيت للشاعر القطامي ، امسه عمري بن شبيم بن عمرو ، شاعر فحل ، ويرى ابن سالم أن األخطل أمنت منه ـ   )*(

 .540ـ  2/534ت فحول الشعراء ، طبقا: ابن سالم . شعراً
  .7/96وفيات األعيان ، : ابن خلكان  ـ) 1(
  .24/39األغاين ، : األصفهاين  ـ) 2(
  .301مثار القلوب ، ص: الثعالبـي  ـ) 3(
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ال يف يـدي غـري   ـحاص         ما أرى إن ذبـحت شاة سعيد  
  اإلهاب

ت هذا أرازن ـقل    لـيـس إال عظامها لـو تـراهــا  
  يف جـــراب
  هابنن قيل شاء الصـروهــأب    من خساس الشاء اللوايت إذا ما  
ـه املضحي ـن يـوم       ستراهن كيف يبصقن يف وجـ  

  احلساب
ـعم ومل ترع غري حمـض      مل تطـكـم تغنت لديهم حني   

  التراب
  )1(قد يرى مهجيت وأبلى شبايب    رب ال صرب يل على ذا العذاب  

فاحلمدوين أخذ من هزال شاة سعيد موضوعاً ساخراً ، حيث حاول مقارنة مـا  
زال ، وإا من خساس الشاء مبا ينبغي أن تكون عليه ، وبذلك مل يتخذ مـن  عليه من ه

بوظيفة النقـد والـدعوة   ] عنده[لإلضحاك فقط ، بل إا تقوم "سخريته الالذعة هدفاً 
، وجاءت سخريته نقداً ساخراً أكثر منها دعوة لإلصالح ، فمقصوده هـو  )2("لإلصالح

  .  الرد على خصمه الذي أهداه شاة مهزولة
  )جمزوء رمل(             :ومن طريف ما قاله فيها كذلك 

  مـن وراء الـحـجرات    صاح بـي ابن سعيــد    
ـــربت      ـرب الناس األضاحيق     ـــا قـ وأنـ
  شــاتـــي
ـــام     شاة سوء مـن جـلـود     وعـظـــــ

  نــخــــرات
بــــح قالــــت      كلما أضجعتهــا لـلـذ    
  )3(بـحـيـاتـي

                                         
  .9/76الوايف بالوفيات ، : الصفدي . املوضع نفسه ـ) 1(
  .6الفكاهة يف الشعر العريب ، ص: سراج الدين حممد  ـ) 2(
من سورة احلجرات يف بيته األول ، ويف بيتـه  ) 4(، ضمن الشاعر اآلية  301مثار القلوب ، ص: لثعالبـي ا ـ) 3(
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ين يصور لنا جسمها الذي أضعفه اهلزال ، حىت صار ويف مقطوعة ثالثة جند احلمدو
ناحالً ، وإذا ما صاحت خنقتها العربة إن مرت بأصحاب العلف ، ويستمر يف إضفاء مثل 

، وكـل  هذه الصفات البشرية على شاكلة ما مر بنا يف مقطوعاته يف طيلسان ابن حرب 
ـ ذلك يدل على مقدرته الشعرية يف تناول هذه املوضوعات الساخر  نظم فيهـا ة اليت مل ي

رتباطها بالبيئة الشعبية اليت ينتمي إليها أمثال احلمدوين الذلك يرجع مشاهري الشعراء ، رمبا 
         :، وقد ظهرت مقدرته هذه من خالل قوله ومن جاراه يف مثل هذه املواضيع 

  )جمزور رجز(                    
  ذات سقـم ودنـفة     اـجـاء سعيد يل بـشـ    
مــا هــي مــرت     ـة الـجـسـم إذانـاحـل    

  بـاجليف
  يا أختنا ذات العجف    صاحت عليها هـا هنا    
  العلف بأصحاب مرت    تـخـنـقـها العـبـرة إن    
ـــه      كم قـد تغـنـى ولـهـا     ـــوق إلـي شـ

  ولـهـف
  )1(وجهك شوقا وأسف    لقـد تقـطـعـت إلــى    

 بـدت والعجف حـىت  جند احلمدوين تصور ما ناهلا من الضر ويف مقطوعة رابعة 
شاة أو شبه شاة أو خيال شاة لما أصاا مـن اهلـزال   ، فهي ليست شاة ، بل مصغرة "

والضنا الذي اعتراها من طول صبابتها بالعلف وهلفتها على رؤيته وهي ال تراه والتـزال  
  )جمزوء خفيف(            :وذلك حيث يقول . )2("تتمناه

  والعجفناهلا الضـر       لسـعـيـد شـويهــــة    
  فـرجـال حامـال عل      ت وأبـصرتنـفتـغـ    
  "برء دائي من الدنف      بـأبـي مـن بـكـفـه"    
  تـتـغـىن مـن األسف      ثـم ولـى فـأقـبلــت    

                                                                                                                     
  ).11(الثالث وظّف معىن آية من سورة النازعات وهي اآلية 

  .املوضع نفسه ـ) 1(
  .106الشعر وطوابعه الشعبية ، ص: شوقي ضيف  ـ) 2(
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  )1(وانصرف القلب ذبع      لـيتـه مل يكن وقف    
لعلنا بعد استعراض عدد من مقطوعات احلمدوين يف طيلسان ابن حرب وشـاة  

قد أعطينا فكرة كافية عن مسامهة احلمدوين يف شعر السـخرية يف القـرن    سعيد نكون
السخرية الذين تضمهم هذه الدراسة خالل القرنني الثاين سوة بشعراء أالثالث اهلجري ، 

، )شاة سعيد(و) طيلسان ابن حرب(هذين املوضوعني يف والثالث اهلجريني ، ومتيزه عنهم 
مقام املسارح اهلزلية يف عصرنا ومـا  ... تقوم "انت إا ك" شوقي ضيف" اماليت قال عنه

  .)2("تقدمه من شخوص فكهية
ـّز احلمدوين ب عن غريه من شعراء  تناوهلاإضافةً إىل املوضوعني السابقني اللذين متي
معاجلتها ، ومن  عاصرون لهعصره ، جنده عاجل موضوعات أخرى اعتاد شعراء السخرية امل

  )متقارب(    :، حيث يقول يف أحدهم )البخالءالبخل و(هذه املوضوعات  بني
  شبيــه الدراهـم يف حليته    أتـانـا بـخـبـز لـه حامض  
  وينشب يف احللق من خشنته    كـلــه طـعـمـــهآيضـرس   
  تطاير يف البيت من خفته    إذا ما تنفست عند اخلوان  
  )3(نداري التنفس من خشيته    فنحـن جلـوس معا كلـنـا  
السخرية فقد نالوا حظهم من سخرياته وكمه وهو كغريه من شعراء  أما الثقالء

م غري السوية ، ومن ذلـك قولـه يف    انتبهإىل ما يتصفون به من احلمق والتبالة وتصرفا
  )خفيف(                  :بعضهم 

ـش فقد كـان صـافيا       كـدر اهللا عيش من كدر العيـ  
  مستـطابـا

قد طابق السـماع  ـث و    جاءنا والسماء ـطـل بـالغيـ  
  الشرابا

  لكأس وهي كالكوكب الدكسر ا  

                                         
  .1/550زهر اآلداب ، : احلصري القريواين  ـ) 1(
  .106الشعر وطوابعه الشعبية ، ص ـ) 2(
  .3/142شعراء عباسيون منسيون ، : إبراهيم النجار : ، نقالً عن  165البخالء ، ص: اخلطيب البغدادي  ـ) 3(
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ضـــمت مـــن املـــدام ري             
  رضـابـــا
ـره والـدهــر مــا       قلـت لـما رميت منه مبا أكــ  

  أفــاد أصـابــا
ـــدار بعــد     عجـل اهللا نقمـة البن حـرب   ـــدع ال ت

  )1(شـهـر خـرابـا
  )جمزوء رمل(              :وقال يف بعض الثقالء أيضاً 

  الناس إن كنـــت مـن الناس تعد)*(يف حرام    
ـــس إذا رك       ـــت إبـلـيـــ ـــد أنـبـئـ ولقـ

  )2(ــدــيــص
، !فمن سخره الواضح أنه خيرجه من طائفة اإلنس حىت إبليس إن رآه صد عنـه  

  )متقارب(    :أحدهم يبدو أنه ضاق به ذرعاً ، حيث يقول فيما جنده يهاجم 
  ومن هـو يف البغـض ال يلحق    أيـا ابن البغيضة وابن البغيض  
وعـلـــــمي     سألـتـك بـاهللا إال صــدقــت  

  بـأنــك ال تـصــدق
وإال فـأنــــت إذا     أتبغض نفسـك من بـغـضـهـا  

  )3(أحــمـــــق
فالواضح أن سخريته من هذه الطائفة تثبت عالقته القوية ا ومبوضـوعها فيمـا   

ته ، فنراه يستخدم التالعب باأللفـاظ يف  من مغنٍ مل يعجبه صوخيص املغنني جنده يسخر 
  )خفيف(              :كمه منه ، حيث يقول 

إذ أتانـا ابـن سالــم      بينما نـحن سالـمون جـميعا  
  مـخـتاال

                                         
  .24ـ  23ومجع اجلواهر ، ص. 2/1045زهر اآلداب ، : احلصري القريواين  ـ) 1(
 ).يف محري الناس ( وردت يف مصادر أخرى ـ  )*(
  .2/283العقد الفريد ، : ابن عبد ربه  ـ) 2(
  .1/442زهر اآلداب ، : احلصري القريواين . 2/283املصدر نفسه ،  ـ) 3(
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ثـم ثـنـى أيضا فكان     فتـغـنـى صوتـا فكـان خطاء  
  مـحاال

فخـلعنـا على قـفـاه     سالنا خلعـة علـى ما تـغـنـى  
  )1(النــعـاال
ان جزاء غنائه إال النعال على قفاه لبشاعة صـوته ، ومل يكـن املغنـون،    فما ك

لطائفـة   عـرض ، بل توالبخالء ، والثقالء ، وحدهم الذين أذاقهم احلمدوين مر سخريته 
  )وافر(      :أخرى ظهرت يف عصره ، وهي طائفة الطفيليني الذين قال يف أحدهم 

ـــر اهللاـك    رق كل دارـطـر تـــدهـأراك ال    أمـ
  ـلـهل ليـدث كـيـح

ولـم تقــدر هنــاك علـى        بـافإن غلظ احلجاب وكان صع  
  دخـيلـه

ـــت      أخذت يلـي تـخاطبهـم خـالال   ـــت نسي وقـل
  عنـدكم نعيلـه
  فتـلتـهم الـخـوان بـمـا عـلـيــه  

  وتـبـدرهم إىل بيـض البـقـيـلـه  
ـــد     وتـأكـل أكـل مـيـسـرة وأيضا   ـــال بـ ف

  ـلهلعـرسـك مـن زلـي
وتـلـك بـمـا تـزل     وأنت بفضل حذقـك ذا طفيل  

  )2(هلـا طفـيـلـه
  

عصره االجتماعية وعيوبه من قبيل ما مر يف طيلسان ملشكالت  دوينوتناول احلم
ابن حرب وشاة سعيد ، مث سخريته من طوائف البخالء والثقالء واملغنيني والطفيليني، إمنا 

ألننا وطبيعـة  وجاج الذي تعاين منه هذه الشخصيات عجاء هذا التناول حملاولته تقومي اال
منـا  إإمنا نسخر من الغباء من الشخصية غري املتماسكة ، وال نسخر من السـخاء  "احلال 

                                         
  .6/78العقد الفريد ، : ابن عبد ربه  ـ) 1(
  .120ـ  119التطفيل وحكايات الطفيليني وأخبارهم ونوادر كالمهم وأشعارهم ، ص: اخلطيب البغدادي  ـ) 2(
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فمثل هذه الشخصيات تكون أكثر ظهوراً على السطح . )1("نسخر من البخيل ، وهكذا 
ية اليت يغلب على سلوكها السونتيجة لعيوا البارزة والالفتة للنظر أكثر من الشخصيات 

  .االتزان والعقالنية
  

ـَّام 7   : ـ علـي بن بس
ـ على غـري قيـاس ـ إىل    نسبة  ( هو علي بن حممد بن نصر بن بسام العربتائي 

، وهو أحد النبالء الشعراء ، تولّى جده ديـوان اخلـامت والنفقـات ،    )عربتا قُرب بغداد 
مياسري بغداد ومترفيها ، أما أمه فهـي أخـت   والزمه يف أيام املعتصم ، أبوه كذلك أحد 

أمحد بن محدون بن إمساعيل ندمي املتوكل ، وأمه تنتمي إىل هؤالء الذين كانوا أصل كتابة 
ـَّرت فيه هذه البيئة أميا تأثري   .)2(هـ302ابن بسام يف حدود عام وتويف . )*(وثراء، فأث

  

  :الساخر  شعره •
شاعراً سليط اللسـان،  ابن بسام كان قد املقطوعات ، و يغلب على شعره شكلُ

صب جام نقمته وبغضه  لذاال بعيد ، وفلم يسلم منه خليفة وال وزير وال أمري وال قريب 
 املنحـى   متثل هذا )**(بقصيدة)  فقاملواخلليفة ( عليهم يف مقطوعات ساخرة ، وقد خص
امـه وقـوي   يف استهداف خصمه مهما عال مقالساخر الذي تظهر لنا شخصيته القاسية 

سلطانه، فضالً عن تناوله لبعض عيوب جمتمعه مما اعتاد شعراء السخرية قبله خوضها وقد 
دما تنقلب إىل ضرب من التشهري ، وختلي مكاـا  قيل عنه يف هذا السياق أن السخرية عن

ضرباً من  )***("مجال الدين بن الشيخ"مثلما يرى تصبح إىل فاحش الكالم وبذئ اللفظ 

                                         
  .232أشكال التعبري الشعبـي ، ص: براهيم نبيلة إ ـ) 1(
 .2/326شعراء عباسيون ، : يونس السامرائي : ينظر ـ  )*(
معجم : ياقوت احلموي . 5/197مروج الذهب ، : املسعودي .  155ـ   154معجم الشعراء ، ص: املرزباين  ـ) 2(

  .140ـ  14/139األدباء ، 
  )متقارب(               :قال يف مطلعها ـ  )**(

  وأمـر العبـاد إىل دانـيـــه    يرجو املوفـق نصر اإللـهأ
 .198ـ  5/197مروج الذهب ، : ينظر املسعودي       

م ، درس 1930مغريب من أصل جزائري ولد بالدار البيضاء  مجال الدين بن الشيخ أكادميي وناقد وشاعرـ   )***(
ألف (و) الشعرية العربية( ، من أشهر مؤلفاته الطب يف فرنسا مث عدل عنه إىل دراسة األدب والنقد العربيني
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  :انب الساخر يف شعره وذلك كما يليونبدأ اآلن عرض ما ميثل اجل .)1(الرخيص االستهزاء
وذلك على شاكلة ما مر بنا عنـد شـعراء   " باألقارب"نبدأ بالتعريف بسخريته 

كاحلطيئة ، وأيب دالمة ، فنرى الشاعر يسخر من أبيـه عنـدما أراد بنـاء دار    سخرية ال
  )بسيط(                :ليسكنها ، ويقول 

ومـثـلـه لــخيار الــدور            و جعـفر دارا فشيـدهابىن أب  
  بــنـاء

ـــؤس      فاجلوع داخلها والذل خارجها   ـــا ب ويف جـوانـبـه
  وضـراء

وليـس داخلـها خـبــز وال       ما ينفع الدار من تشييد حائطها  
  )2(ماء

فهذا السلوك يف استهداف اآلباء بالسخرية ، قد يعد من الناحية األخالقية سلوكاً 
حقيقته كما هي ا وعقوقاً هلم ، إالَّ أنه ـ فنياً ـ هو نوع من كشف الواقع ، ونقل   شاذ

، فضالً إىل أنـه نقـد   )3(من دون زيف أو تشويه كي يكون أثرها يف ذهن السامع واقعياً
ساخر للبخل بوصفه أحد األمراض االجتماعية اليت انتشرت يف عصر الشاعر حـىت بـني   

  .ميسوري احلال كأبيه
قطوعة أخرى يعاجل الشاعر املرض االجتماعي نفسه مع أحد أقاربه عنـدما  ويف م

  )منسرح(            :طلب منه برذوناً مل يعطه فقال فيه 
لست تـراين مـا      بـخلـت عـنـي بـحـارن حطم  
  عشت أطلبـه

ــه مصـونـا وأنـت     فال تقل صنتـه ، فما خلق اللـ  

                                                                                                                     
: م، املصـدر  2008، كما أن له جمموعات شعرية ورواية ، تويف يف أغسـطس  )ليلة وليلية أو القول األسري

 www.matarmatar.net: مجال الدين بن الشيخ ، مندى مطر على املوقع : نبارك وساط 
  .3/156ن منسيون ، شعراء عباسيو: إبراهيم النجار : ينظر  ـ) 1(
  . 5/197مروج الذهب ، : املسعودي  ـ) 2(
، شوال )4(، س )2(نزعة التمرد والسخرية يف شعر احلطيئة ، مقال منشور مبجلة البالغ ، ع : عنان غزوان  ـ) 3(

  .31م ، ص1978تشرين الثاين / هـ 1398
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  )1(تـركـبـــه
بذيئة منتقداً لؤمه ، وشؤمه ووضاعته ، حيث ويف مقطوعة أخرى يصفه بأوصاف 

  )وافـر(                  :يقول فيـه 
دخلت من الدنـاءة كـل      فقـدتـك يـا قـذاة يف شراب  

  باب
  )*(وضيع القدر أطفل من ذباب    لئـيم الفعل أشـأم من غراب  
  وأكذب حني تنطق من شراب    وأثـقل حني تبدو من رقيب  
كـــى للقلــوب مــن   وأن    وأغـدر للصديق من الليالـي  
  )2(العـتـاب

السخرية لديـه  والواضح من انتقاد علي بن بسام ملثل هذه العيوب اخللقية جعل 
تترجم حاجة روحية ، فاتمع يسحق الشاعر بال مباالته وإنكاره ، فيسحقه الشاعر بأن 

عند حديثه عن سخرية الشاعر من  )3("أدونيس"يسخر منه وحيتقره ، مثلما ذهب إىل ذلك 
الدولـة  طال بسخريته هذه حىت خلفـاء  اقعه الرافض ألفكاره ، وشاعرنا علي بن بسام و

  )وافـر(            ":املعتضد"العباسية حيث يقول يف 
وال نـنـفك مـن أمـل       إلـى كـم ال نرى ما نرجتيـه  

  كذوب
أظنك سوف تعضـد عـن       لئن سـمـوك معتضدا فإنـي  

  )4(قريب
ـّاب عصره ، قال يف أس   :د بن جهور الكاتب وفيما خيص كت

  )كامل(  
ومـحـا رسوم الظـرف      ابـتعس الـزمان لقد أتى بعج  

                                         
  . 5/201مروج الذهب ، : املسعودي  ـ) 1(
 .1/441مع األمثال ، جم: امليداين : ينظر ـ  )*(
  .224مجع اجلواهر ، ص: احلصري القريواين  ـ) 2(
  .40مقدمة للشعر العريب ، ص ـ) 3(
  . 5/198مروج الذهب ، : املسعودي  ـ) 4(
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  واآلداب
فـيـهـــم رددــــم إىل      وأتى بكتاب لو انبسطت يدي  
  الـكـتــاب
مـتـشـبـهـا بـأجـلــة     أو ما ترى أسد بن جهور قد غدا  
  )1(الكـتــاب

وظائفهم وبعدم أهليتـهم  ووهذه السخرية من اخللفاء وكتام والتندر بأمسائهم 
وبني أبناء جمتمعه ، وبـدأ هـذا   ] الشاعر[عالقة توتر وتأزم بني "كشف عن ت، ملكانتهم 

، فكيـف ال يكـون   )2("التوتر بأقرب الناس رمحاً إليه وهو والده وإخوانه وسائر أهل بيته
مل يسلم منه " اخللفاء والكتاب ـ وهم األباعد منه نسباً ـ هدفاً النتقاده الساخر؟ ومبا أنه  

فإنه مل يتوانَ عن صب جام سخطه وسخره علـى   ،)3("وزير وال أمري وال صغري وال كبري
كان له ابنان ، مات أحدمها وبقي اآلخر ، فقـال فيـه   الذي الوزير عبيد اهللا بن سليمان 

  )بسيط(                  :متشفياً 
  قابلـك الـدهـر بـالعجـائب    رزيــقل أليب القاسم الـم  
  وعاش ذو النقص واملعائب    ـات لـك ابن وكان زينـام  
ــن       حيـاة هـذا كـمـوت هــذا   ــو م ــت ختل فلس

  )4(الـمصائب
بالوزير يف حالة وفاة ابنه يربز لنا جانب القسوة وعدم رمحة لعلّ مثل هذا التشفي 

اخلصم حىت يف مثل هذه احلالة اإلنسانية اليت تستدعي منطقياً التعاطف مـع صـاحبها ال   
وصف أبان الالحقـي عنـد   " طه حسني"ذها نقطة ضعف للهجوم عليه ، وإذا كان أخ

خلصمه املعتل بأبشع األوصاف وسخريته مبرضه بأنه شرير وقاس يف تلذذه مبـرض  تعرضه 
فيا ترى ما الوصف الذي يطلق على الشاعر علي بن بسام يف مثل هذه احلـال  . )5(خصمه

                                         
  . 5/202مروج الذهب ، : املسعودي .  3/364، وفيات األعيان : ابن خلكان  ـ) 1(
  .2/338شعراء عباسيون ، : يونس السامرائي  ـ) 2(
  .املوضع نفسه ـ) 3(
  .14/142معجم األدباء ، : ياقوت احلموي . 104معجم الشعراء ، ص: املرزباين  ـ) 4(
  .2/219حديث األربعاء ، : ينظر  ـ) 5(
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ىل الطبيعة لديه عودة إىل هذه القسوة بإثارة مـا يف  قاسٍ بفطرته ، فالعودة إ"أكثر من أنه 
وهذه بطبيعة احلال إحدى معاين السادية يف األدب ، وقوله فيه . )1("النفس من غرائز عنيفة
  )وافـر(              :كذلك متندراً كعادته 

ـــل ـوال ع      عــادـس لـه مـيـد اهللا لـبـيـع   قـ
  س لـه سـدادـيـول

و ردوا ـلـــ"ول اهللا ـقــــل    ارددت إىل احلياة فعدت منه  
  )2( "اادوـلع

ومما ميكن إدراجه ضمن سخريته السادية من خصومه قوله يف أخيه حني حانـت  
                  :منيتـه 
  )كامل(  

فدع املكاس فالت   حـان الـمـنـيـة يـا أبـا العبـــاس  
  حني مكاس

قد سودوه بـحـالـك     نـورهما بال وجهك بعد كثرة   
  األنـفــاس
هيهــات جـــاء     لدنـانيـر التـي عـودتـهـــاأيـن ا  

  الشعر بـاإلفــالس
فاستـبدلت حلسا     كانت تـجـد ثـيـابـه ديـبـاجــة  
  من األحالس

ـــت     وكذا البناء فـغـيـر مـرتـفـع إذا   كـانــ
  )3(بـليـتـه مـن اآلســــاس

رتلـة  ويف سياق تصديه للوزراء قوله يف الوزير صاعد بن مخلد حيث يصوره لنا مب
              :القرود ، حيث يقـول 

                                         
  .110معجم املصطلحات العربية يف اللغة واألدب ، ص: جمدي وهبة ، وآخر  ـ) 1(
  .من سورة األنعام يف بيته األخري) 29(اآلية  وقد ضمن الشاعر. 5/199مروج الذهب ، : املسعودي  ـ) 2(
كساء يوضع علـى ظهـر   : واحللس . 143، ص 1، ق 1الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة ، مج: ابن بسام  ـ) 3(

  .البعري
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  )وافـر(  
ـــا     سجـدنـا للقـرود رجـاء دنـيـا   حـوتـهـ

  دونـنـا أيـدي القـرود
عـمـلـنــاه   فـمـا نـالـت أنـامـلـنـا بـشـيء  

  )1(سـوى ذل السجـود
ويف مقطوعة أخرى يلجأ إىل املقارنة بوصفها إحدى وسائط السخرية ، حيـث  

والوزير صاعد بن مخلد ، األول بوصـفه ميثـل   "عبد مناف هاشم بنعمرو "قارن بني 
    :حيث يقول  هة نظرهوجالرجل الكامل ، فيما ميثل الوزير الرجل الناقص يف 

  )جمزوء كامل(                    
  يف البذل واخلـلـق الـحميد      عمـرو العـلـى بــذ الـورى  
ـــاس يف       هـشـم الـثـريــد لـقـومـــه   والنـــ
  ـديدمـحـل ش

  ذا اخللـق يف طلـب الثـريد      وهشمت أنت أنوف هـــ  
  )2(وسعيت يف طلب الـمزيـد      حتـى ارتـجـعـت ثــريـده  

بوصفه رمزاً للبـذل والعطـاء    )*("هاشم بن عبد مناف"يستدعي شخصية ونراه 
انشغل واخلُلُق احلميد ، ويقابله خبصمه الوزير باعتباره ميثل نقيض هذه الصفات احلميدة، ف

اإلنسانية الكثرية يف مقطوعته هذه أو غريها يف انتقاده للنموذج الناقص واألدىن للشخصية 
ويف سياق انتقاده هلذه النماذج الناقصة يف نظره قوله يف الوزير العباس  .)3(العيوب يف رأيه

  )جمزوء رمل(       :)4(بن احلسن وابن عمرويه اخلرساين ، وكان أمري بغداد يومئذ
ـــذي قـلـــــــد عــبــــاس لـ     عـــن اهللا ال

                                         
  . 5/200مروج الذهب ، : املسعودي  ـ) 1(
ـ    3/164اء عباسيون منسـيون ،  شعر: إبراهيم النجار : ، نقالً عن  2/174محاسة الظرفاء ، : العبدلكاين  ـ) 2(

165.  
 .1/618الكامل يف التاريخ ، : ابن األثري : ينظر ـ  )*(
  .1/22شعراء عباسيون منسيون ، : إبراهيم النجار  ـ) 3(
  .5/198مروج الذهب ، : املسعودي  ـ) 4(
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  الــوزاره
  والذي ولـى ابــن عـمرويه بـبغداد اإلمـاره    
  فـوزيـر شنـج الـــوجــه بـطـيـن كـالغـراره    
  وقـفـا فـيــه سنـامــــان ورأس كـالـخـياره    
  لـم يــزل يعـــرف بالـزور قديـما والعـياره    
  حـمـاره ـحـمـار ابــنوأمـيـر أعـجـمـي ك    
رحـل اإلسـالم عـــنــــــا بـتـولـيـــه       

  )1(اإلداره
استغلّ يف صـورته  "ففي هذه املقطوعة جند ابن بسام يسخر من خصميه ، حيث 

، حـىت إن  )2("جوين وخلقتهم لينفذ منها إىل اهلزء م ، والنيل منهمهالساخرة أشكال امل
  .رة اإلدلمبجيئهم رحل عنهم اإلسالم 

ما  جندع اليت استرعت انتباه الشاعر فرصدها بشعره ونقده الساخر ، املواضيومن 
  )متقارب(            :يف أحد معاصريه ساخراً من خبله  قاله

  هـشبيــه الدراهـم يف حليت    ضـأتـانـا بـخـبـز لـه حام  
  وينشب يف احللق من خشنته    يضـرس آكـلــه طـعـمـــه  
  )3(من خفته ـواجلتطاير يف     فـلـما تنفست عند اخلوان  

  )منسرح(    :ومن قوله يف هذا املوضوع كذلك سخريته من أبيه وخبزه
  فيـه األفـاويــه والعقاقيـر    خـبـز أيب جعفر طباشيـر  
  البطن والصدر والبواسري    فـيـه دواء لكـل معضلــة  
  تـزعق من حوهلا النواطري    وقصعة مثل مدهن صغرا  
  )4(ليس جتري به املقادير ما    ونيل ما ترتـجيه من يده  

تكشف عن اإلحسـاس  "فمثل هذه السخرية الالذعة لواقع جمتمعه ورصد عيوبه 
                                         

  .املوضع نفسه ـ) 1(
  .2/370شعراء عباسيون ، : يونس السامرائي  ـ) 2(
  .4/153شرح مقامات احلريري ، : الشريشي  ـ) 3(
  .5/199مروج الذهب ، : املسعودي  ـ) 4(



 127

العميق بعدم االقتناع من ناحية ، وهي تتعرض لنقد املوضوع بطريقة ساخرة من ناحيـة  
ثل دور املصلح احلريص على توصيف الداء مهما كـان  ميفالشاعر بذلك جنده . )1("أخرى

يتورع عن نقده الساخر ألبيه عندما رأى خبله مل بة للذي يعاين منه ، ولذلك موجعاً بالنس
  )سريع(      :بتندر من بعد خبـزه عن املتناول فيقول وتقتريه وذلك 

  ما شئـت من بسط وأمساط    دار أبـي جعـفـر مفـروشـة  
ــن      وبعـد ما بيـنـك من خـبزه   ـــخ م ـــد بـل كبـع

  )*(سـميساط
أفـرغ مـن حـجـام     ـبـاخــهمطبـخـه قـفـر وط  

  )2)(**(سـابـاط
دف إىل "سخرياته يف مثل هذه املقطوعات تكشف لنا عن سلوك أفراد جمتمعه و

تصوير نقائض األفراد الذين شذوا عن احلياة السوية ، والسخرية من حيـام ، وحيـاة   
، )3("النقد والتقومياتمع الذي يعشون فيه ، والتنبيه على مواطن اخللل بقصد اإلصالح و

وهذا ما دعا الشاعر علي بن بسام للتركيز على عيوب جمتمعه وحماولته املستميتة فضح ما 
  .يعانيه أفراده من شذوذ ساسة أو عامة

واملواضيع الساخرة اليت اهتم ا كذلك وقد سبقه إليها ابن الرومـي وأبـدع يف   
  )خفيف(  :تعجبه شكلها فقال  ، فها هو يصور لنا حلية مل"موضوع اللحى"تصويرها 

ــ      تـــا النـثـة أضـر ـحليـة ك   ــف ووجـ ه ــ
  مشـوه ملعـون

نـــــه  أذي كــويـهـــ      قلت ملا بدا جيمجم يف القول  
  ونمـجـنـ

                                         
  .225أشكال التعبري يف األدب الشعبـي ، ص: نبيلة إبراهيم  ـ) 1(
معجـم البلـدان ،   : ياقوت احلموي : ينظر . مدينة على طرف الفرات يف طرف بالد الروم : سميساط ـ   )*(

3/293. 
 .1/271املستقصى يف أمثال العرب ، : الزخمشري : ينظر . حبجامه املثل يف الفراغ ساباط املدائن يضرب ـ  )**(
  .188ثـمار القلوب ، ص: الثـعـالبـي  ـ) 2(
  .48فن الفكاهة والسخرية عند شعراء مصر اململوكية ، ص: أمحد عبداحلميد خليفة  ـ) 3(
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  )1("نـن وال يكاد يبيـمهي"ـه       صدق اهللا أنت من ذكر اللـ  
الساخرة اليت لصور ربطه بتشوه الوجه من اوفهذا التصوير الساخر لشكل اللحية 

شغل  يالذ" ابن الرومي"اعتدنا على رؤيتها عند شاعر مشهور من شعراء السخرية وهو 
بتصوير اللحى وقبح الوجه ، إالَّ أن ابن بسام أضاف إىل تصوير اللحى صورة اللحية الكثة 

يلفت نظره الطول مثلما صـور ابـن الرومـي حليـة أحـدهم      اليت أضر ا النتف ومل 
2(راعكالش(.  

؛ إذ رأى )احلمق واحلماقة ( ابن بسام موضوع  تناوهلااملثرية اليت  ضوعاتومن املو
وهزالً ، ومن ذلك قوله فيها أا ألذ وأحلى من العقل الذي قد يكون سبباً يف املوت فقراً 

  )خفيف(:أخرى وذلك حيث يقوليف أربعة أبيات نسبت له أحياناً وإىل احلمدوين أحياناً 
وهـي من عقلهم ألــذ      لوين على الـحماقة جـهـالعذ  

  وأحـلى
لســـاروا إىل الـجهـــالة      ة العلملو لقوا ما لقيت من حرف  

  رســال
أيها الالئمون يف احلمـق      ولقد قلت حني أغروا بـلومـي  

  مهال
ويـمـــوتون إن     حـمقي قائـم بـقـوت عـيـالـي  
  )3(تعاقلـت هـزال

ية عند هؤالء الشعراء املغمورين ، بل وتطورت تنوعت موضوعات السخروهكذا 
أساليبهم يف تناوهلم ملوضوعات جديدة مل يتعرض هلا مشاهري كأيب نواس وابن الرومي مثالً 
، وهذا مرده ـ فيما أحسب ـ إىل اختالف البيئات من جانـب واختـراع الشـعراء      

تناول موضـوعات  املغمورين ألساليب مبتكرة ومل يسبقوا إليها من جانب آخر وذلك ك
  .احلمق ، والسخرية باأللبسة ، واحليوان ، واألقارب وما إىل ذلك

                                         
أَم أَنا خير من هذَا الَّذي  [: ري قوله تعاىل وقد ضمن يف البيت األخ .5/200مروج الذهب ، : املسعودي  ـ) 1(

بِنيي كَادال يو هِنيم و52(، اآلية  الزخرفسورة  ] ه(.  
  .4/192،  هديوان: ينظر  ـ) 2(
  .406عقالء اانني ، ص: احلسن بن حممد بن حبيب النيسابوري  ـ) 3(
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   لثالثا الفصل
   أثـره وقيمتــهالسخرية  شعر

  

    : ئــة توط
حتاول الدراسة يف هذا الفصل تناول ثالثة مباحث مهمة تتعلق بشـعر السـخرية   

أصبح شـعر السـخرية   فبيئتها وأثـرت فيها ، بحتديداً ، بوصفه قيمة فنية وأدبية تأثرت 
وهذه ما دلَّتنا عليه بفضلها حيتل مكانة مرضية بني أنواع الشعر األخرى يف أدبنا العريب ، 

عراء السخرية العباسيني يف الفصل السابق ، وما تضمنه ذلك النتاج مـن  دراسة نتائج ش
تعدد املوضوعات وبراعة الشعراء يف رسم مالمح بيئتهم وجمتمعهم العباسي املتمدن ومـا  
شاهدوه يف تلك البيئة من أمور مل ترضهم تصدر عن أشخاص ذوي سلطان أو من العوام 

تمدون تقنيات فنية معينة تكررت عند أغلبهم، جعلهم يععلى حد سواء ، كل ذلك وغريه 
ظهر عليه شعر السخرية يف هذه الدراسة من مستوى عالٍ يف رصده لـدقائق  إضافةً لما 

اتمع العباسي ومتثيله لعصره بكل ما فيه من تناقضات ومفارقات أدهشـت الشـعراء   
  .شاذاً وغري أخالقي  فراحوا يرمسون لنا لوحات شعرية ساخرة انتقدوا فيها كلَّ ما رأوه

  :تقسيم مباحث هذا الفصل على النحو التايل هلذا ولغريه ميكن 
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  املبحث األول 
   أثـر البيئة يف شعر السخرية

  
إن للبيئة أثراً واضحاً يف تطور شعر السخرية يف العصر العباسي بوصـفه ألصـق   

ـّر عن طبقاته املختأنواع الشعر موم  لفة ، لذا جند شـعر السـخرية ـ    اتمع ، واملعب
ـَّل لنا بيئ  خري متثيل نتيجةً لتأثره بعـدد   تهخالل القرنني الثاين والثالث اهلجريني ـ قد مث

واالجتماعية واالقتصادية والثقافية اليت كانـت نتاجـاً طبيعيـاً     السياسية )*(من العوامل
والتيـارات الفكريـة   للمجتمع العباسي اجلديد احلاضن للكثري من األجناس والثقافـات  
األحـوال الطبيعيـة   "املختلفة ، ومبا أن املقصود بالبيئة يف االصطالح تلك اموعة مـن  

ـ أية أمـة ـ فإنـه    )**()1("السياسية واألوضاع االجتماعية اليت تعيشها األمةواألحداث 
ـ   نيـة دة الزمكان حرياً بنا دراسة هذه العوامل لتبيان أثرها يف شعر السخرية يف هذه امل

واحد ؛ ولذا نبـدأ يف   عنوانلفظاً جامعاً هلذه العوامل يف ) البيئة ( متخذين من مصطلح 
  :استعراض هذه العوامل البيئية على النحو التايل 

  

  :أوالً ـ العامل السياسي 
مما ال شك فيه أن االستقرار السياسي ـ السيما الداخلي ـ عامل مهم يف ازدهار   

حلكام واحملكومني إىل حيام مستفيدين من نعمة األمن واألمـان  احلياة العامة وانصراف ا
 .)2(هـ132ود البالد ، وهذا بالفعل ما جعل خلفاء الدولة العباسية منذ قيامها سنة اليت تس

اختـاذهم  ، فمنذ  يصرون على ضرورة بناء دولة قوية تنافس ما كانت عليه دولة بين أمية
                                         

ـَّد على أثر احلياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية والدينية يف " حممد مصطفى سالم"سبق للباحث ـ   )*( أن أك
تطور شعر السخرية يف العصر العباسي ، وذلك يف رسالته اجلامعية املقدمة لنيل درجة املاجستري من جامعـة  

  .م1974القاهرة عام 
 .وما بعدها 115ـ  73، ص)دراسة ونقد ( يف العصر العباسي  شعر السخرية: ينظر   

  .  10البيئة األندلسية وأثرها يف الشعر ، ص: سعد إمساعيل شلبـي  ـ) 1(
 .58األدب املقارن ، ص: حممد غنيمي هالل : ينظر ـ  )**(
تاريخ الدولة : وصي عطية الق: وكذلك . 33ـ   29الدولة العباسية ، ص: الشيخ حممد اخلضري بك : ينظر  ـ) 2(

  .9العباسية ، ص
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عن خماطر أعـدائهم  ، وابتعادهم لكهم بدالً من دمشق عاصمة ملفيما بعد بغداد األنبار مث 
عليهم حتدياً جديداً هو هذه األمور جمتمعة فرضت من تبقى منهم ،  عهناك أو املتعاطفني م

ضرورة إظهار االهتمام بالعلم واألدب والثقافة أسوة ببنـي أمية قبلهم وبـزهم يف هـذا  
ـّاب والعلمـاء    خلفاء بين العباس جمالسفتح اجلانب ، من هنا  هم أمام الشـعراء والكتـ

املنادمات واالسات إىل جزء من ] هذه[تحولت ف"متخذين منهم مساراً وندماء وجلساء ، 
احلياة اليومية عند أصحاب السلطان ، وخصوصاً يف الدولة العباسية اليت أسـهم التقـدم   

وجمالس الـوزراء   .)1("احلضاري الذي شهدته يف انتشار حياة البذخ والترف يف القصور
إىل الناس ، فسيطرت على على البالط ، بل تعدته ] حياة الترف هذه[مل تقتصر "والوالة و

  .)2("تصرفام وتركت آثارها على عقليتهم وتفكريهم
وبالنظر إىل سرية عدد من شعراء هذه الدراسة جند أخبارهم اقترنـت مبجـالس   

 نواس ، وعلي بن بسام الذي قال قصيدة يف اخللفاء والوزراء كأيب دالمة ، وبشار ، وأيب
  )متقارب(            :ا حيث بدأها بقوله هجاه " املوفَّق"

  )3(وأمـر العبـاد إىل دانـيــه     أيرجو املوفـق نصر اإلله  
فمثل هذه الظروف أتاحت لظهور جمالس اللهو والترف والضـحك واالنبسـاط   

ـّأً لظهور فن السخرية شـعراً  بوصفها مالزمة حلياة التمدن واحلضارة مما جع ل املناخ مهي
فهي ابنه دوي ، بوهذا ما جعل السخرية مالزمة للوعي الكتايب ، ال الشفاهي ال" ،وكتابةً

حيث هي نزعة مدينيـة،  املدن، وقرينة احلداثة ال من حيث هي مذهب معني ، ولكن من 
ألي سـلطة  العفـوي  التسليم وقرينة شك الوعي املديين يف موروثاته ومطلقاته ورفضه 

؛ ولذا جند شعراء السخرية مل يتورعـوا عـن   )4("موروثة أو مفروضة أو بازغة يف املدينة
األخالقيات العامة والسخرية باخللفاء والوزراء ورجال السلطة بالقدر الذي سخروا به من 

هدي اخلاطئة والتناقضات اليت تدعو لشك الشعراء فيما حوهلم كتندر أيب دالمة من وزير امل
عاجلوا وغريهم، كما ، داود، وعلي بن بسام من املعتضد واملوفّق يعقوب بن ، وبشار من 

                                         
  .17املسامرة واملنادمة عند العرب حىت القرن الرابع اهلجري ، ص: مجال سرحان  ـ) 1(
  .املرجع نفسه ، والصفحة ذاا ـ) 2(
  .5/197مروج الذهب ، : املسعودي  ـ) 3(
  .77م، ص2009ارس ، م)604(سخرية املقموع ، مقال منشور مبجلة العريب ، ع : جابر عصفور  ـ) 4(
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مشاكل جمتمعام كمعاجلة اجلهل والبخل والتطفيل وغريها ، إضافةً إىل مكانة بعضـهم  
يف بالط اخللفاء والوزراء بوصفهم مضحكي اخلليفة ، حيث امتهن هذه الوظيفـة  املرموقة 

  .كثري منهم
  

  :نياً ـ العامل االجتماعي ثا
شهد العصر العباسي حياة اجتماعية مليئة بكثري من املتناقضات واملفارقات سرت 

ـُّون من ] ... أقبلوا[الكثريون إىل اللهو و"يف أغلب طبقاته ، حيث جنح  على احلياة يعب
  .)1("مباهجها وينهلون من ملذاا

ض االجتماعية اخلطرية فتصـدوا  وار هذه األمرامن هنا أخذ الشعراء يف كشف ع
نوع من الصراع بني الشـاعر واتمـع نتيجـة    "سخريتهم الالذعة هلا مما أتاح لظهور ب

كلها ، فمثل هذه القضايا االجتماعية جعلـت مـن   )2("لظروف التغري الذي أصاب احلياة
يس نغرسوا يف تضارا"الشعر يأخذ طابعه اإلصالحي والنقدي بفضل شعراء السخرية الذين 

، مثلما رأينا عند ابن )3("احلي وذهبوا يف تعرية هذا الواقع والكشف عما استتر منهالواقع 
الرومي واحلمدوين وابن يسري وغريهم من الشعراء الذين نقلوا لنا واقعهم وما فيـه مـن   

اجتمعت فيه من عناصر البشر ومن ألوان املؤثرات وأمناط الثقافات "متناقضات بسبب ما 
، كل هذا التنوع جعـل اتمـع   )4("تفكري واالجتاهات وطرائق العيش والسلوكوأنواع ال

العباسي ينحرف عن النهج الديين امللتزم الذي اختطّه له خلفاء بين العباس الذين أرادوا أن 
تكون دولتهم على خالف ما ظهرت عليه الدولة األموية يف أواخر أيامها مـن إسـراف   

إالَّ أن اتمع . )5("واالحنراف عن القيم األخالقية واملثل الدينيةاللهو واخلالعة "حكّامها يف 
العباسي مل يستمر طويالً على النهج امللتزم ، فسرعان ما رأيناه ينحرف حنو البحث عـن  

                                         
  .23مالمح النثـر العباسي ، ص: عمر الدقاق  ـ) 1(
  .13موقف الشعر من الفن واحلياة يف العصر العباسي ، ص: حممد زكي العشماوي  ـ) 2(
  .3/16شعراء عباسيون منسيون ، : إبراهيم النجار  ـ) 3(
  .6ـ  5سخرية اجلاحظ من خبالئه ، ص : حممد بركات  ـ) 4(
) العصـر العباسـي  : اجلزء الثالث(دراسات يف تاريخ العرب : عبدالعزيز سامل وأمحد خمتار العبادي السيد ـ) 5(

  .29ص
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  :ذلك ألمرين مها ميكن إرجاع وامللذات واللهو والطرب ، 
  :ـ ضعف الوازع الديين  1

عدد الثقافات والتيارات الفكريـة املختلفـة   ففي جمتمع كاتمع العباسي يعج بت
أسباب الراحة واتسعت أوقات الفراغ والَنَ جانب العيش وجد الشعراء ] فيه[وتوفرت "

يف هذه السوءات واملثالب واملفاسد ويف تلك املناظر الشاذة والعادات القدمية مادةً للهجاء 
ومـا  ، ويتفكهون يف أمسـارهم  ومنبعاً فياضاً يستمدون منه ما يتندرون به يف جمالسهم 

ومن هنا . )1("يتسابقون فيه من إظهار الرباعة يف الوصف واإلبداع يف السخرية واإلضحاك
ما يـدور فيهـا مـن    وجند لغياب الوازع الديين أثـراً يف انتشار جمالس السمر واللهو 

ئر دينهم االس اليت ابتعد فيها أصحاا عن ممارسة شعاساخرة بني رواد هذه  مساجالت
وااللتزام بتعاليمه املفروضة إىل انشغاهلم بدنياهم وهلوهم ومسامرام ، وهذا بالطبع فـتح  

متنفسـاً  الباب واسعاً أمام طائفة من الشعراء اختذوا من دور اللهو والسمر واون هذه 
ن هؤالء بالتعبري عنه  يف العلن ، وميعبرون من خالله عما يرونه حقّاً هلم قد ال يسمح هلم 

وغريهم ممن كانوا جيتمعون ... الشعراء جند مطيع بن إياس ومحاد عجرد وعلي بن اخلليل 
يف داره جمموعـة مـن اجلـواري    "، حيث يذكر الدارسون أنه مجع )2(يف دار ابن رامني

واملغنيات ممن جيدن اللهو والغناء وإغراء الرجال واملنادمة على الشراب وابتزاز األمـوال  
، األمر الذي جيعل من بعض من يغشون هـذه  )3("ان الكوفة وظرفائها األثرياءوفتحها لشب

ن السخرية واالستخفاف ببعض تعاليم الدين ، كما رأينا عيف أشعارهم الدور ال يتورعون 
  .ذلك واضحاً عند أيب دالمة وبشار وأيب نواس وسواهم

  

  :ـ أثـر ثقافات املوايل يف اتمع العباسي  2
" املـوايل " شعراء هذه الدراسة جيد مشاهري شعراء السخرية فيها من إن الناظر إىل

جانباً كبرياً من ثقافام اليت ورثوها عـن آبـائهم    )*(الوراثية تكوينامالذين حيملون يف 

                                         
  .213اآلداب العربية يف العصر العباسي األول ، ص: حممد عبداملنعم خفاجي  ـ) 1(
  .448ـ  4/447احليوان ، : اجلاحظ : ينظر  ـ) 2(
. 212لعصر العباسي يف العراق حىت اية القرن الثالث اهلجـري ، ص األندية األدبية يف ا: علي حممد هاشم  ـ) 3(

  .211حياة الشعر يف الكوفة إىل اية القرن الثاين للهجرة ، ص: ويوسف خليف 
وهذا وإن كان ال ميكن اجلزم باملطلق والقول بأن لعامل الوراثة الدور األول والوحيد يف اجتاه الشعراء للنظم ـ   )*(
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م السيما عندما فَتح هلم العرب األقحاح الطريق إلجادة العربية والعناية بالشـعر  وأجداده
ما ا من بكاء تقليدي وعلى نظم القصائد املطولة أمثال هؤالء ول العريب ؛ إذ مل يكن يع

ومن هنا وجدنا أغلبـهم نظـم يف   . )1(على األطالل ووصف الناقة والترحال يف البوادي
، اخلمريات واون والسخرية ، بل وبالغ بعضهم يف فخره بقومه عالنية ومن دون مواربة

 يف أشعارهم تمد فيها االفتخار بأصله حىت ظهروأكثرهم يذكر أمساًء وألفاظاً أعجمية تع
اليت اشتهر ا عدد من الشعراء ذوي األصول الفارسية كبشـار وأيب نـواس   " الشعوبيةُ"

ـ "وأبان الالحقي وسواهم ،  ـ حافلـة باملـادة   ]مثالً[فالصورة الفنية يف شعر النواسي 
اة العرب يف سخرية الذعة ، كان إطاره الفين يتسع لرواية حي... القدمية، عربية وفارسية 

هذا األمر الشك أنه أشعل السـخرية  . )2("كما كان يتسع لرواية حياة الفرس يف تيه ملح
بني الطرفني ـ العرب والفرس ـ مما انعكس على اتمع العباسـي مبثقفيـه ومتعلميـه      

مـرآة  كان الشعر ـ وال يزال ـ صورة اتمع يف كل بيئة و  "وجهاله وعوامه ، ولذلك 
  .، وهذا ما عكسه لنا شعر السخرية عند شعراء هذه الدراسة)3("احلياة يف كل عصر

  

  :ثالثاً ـ العامل االقتصادي 
لقد اقتضت طبيعة البيئة العباسية اجلديدة وما فيها من تباينات شاسعة بني طبقات 

قوت يومها،  اتمع ، بني طبقة غنية متلك املال والسلطة ، وأخرى فقرية ال تستطيع توفري
اختاذ بعض الشعراء والكتاب للفكاهة والسخرية حمفة تدر عليهم عطايا اخللفاء ةالـةزراء  

يف أنفسـهم املقـدرة   الشعراء واألدباء ممن وجدوا هؤالء جاء أكثر قد ووهداياهم ازية 
من األوساط الفقرية وملّـا كـانوا فقـراء    والرباعة يف نظم الشعر وإجادة صناعة األدب 

عوزهم احلياة الكرمية وجدوا يف بالط اخلليفة وجمالس الوزراء ما حيقق هلم هذا احللـم  تو
ـّة يف جمتمع احتاجوا فيه إىل السخرية على األقـل حـىت مـن     حبياة كرمية وعطايا سني

                                                                                                                     
ر، ألننا جند شعراء عرباً أقحاحاً نظموا يف هذا الفن كحسان بن ثابت واحلطيئة وجرير، لكن يف اللون الساخ

 .هذا ال ينفي أن أغلب مشاهري شعراء هذه الدراسة الساخرين هم من املوايل إضافة ألبان الالحقي
  .227اجلاحظ يف البصرة وبغداد وسامراء ، ص: شارل بالت  ـ) 1(
  .367ياة األدبية يف البصرة إىل اية القرن الثاين اهلجري ، صاحل: أمحد كمال زكي  ـ) 2(
  .81اآلداب العربية يف العصر العباسي األول ، ص ـ) 3(
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 هكما رأينا ذلك عند أيب دالمة ـ مـثالً ـ وشـكايته فقـر     . )1(أوضاعهم هم أنفسهم
هو نفسه أو أهلـه  ه اليت تغنيه وتقربه لبالطه ، حىت لو كان وحاجته لعطايا اخلليفة وهبات

ـ شخصية الشاعر الفكه أو الشاعر امل"مصدراً للضحك أو التفكه حىت إننا لنجد  ج ال ره
تظهر يف األدب العباسي إال وهي على صلة مباشرة باخلليفة فهو ميتاز بالقدرة على قـول  

ومن هنا جند الشعراء أخذوا يتكسبون  .)2("الشعر حبيث يربز فيه أقدر الشعراء على القول
بشعرهم مهما كان غرضه ، فكيف إذا كان هذا الشعر مصدراً إلدخال البهجة والسرور 

الشك أن اجلزاء يكون مضاعفاً للشاعر الفَكه ، ومن هنـا  ! على قلب اخلليفة أو الوزير ؟
كسب بشـعره  يت]و[ليس ـ هو ـ مضحكاً فحسب بل هو الشاعر املضحك   "فالشاعر 

وميدح كمـا  ، ال ألنه شاعر جييد القولَ ويقربه اخلليفة إىل جملسه علناً أمام أنظار احلاشية
ومن املعروف أن . )3("يفعل عامة الشعراء تكسباً ، بل من أجل أن يسمع منه ما يضحك

التكسب بالشعر أصبح أهم مسات الشعر العباسي ، ومل يسلم منه شاعر حـىت الفحـول   
  .منهم

ا زاد من هذه الظاهرة أا أدت إىل فتح االس واألندية اليت مل تكن مقصورة ومم
لإلضحاك والتسلية فقط ، بل مشلت كذلك أنواعاً من الطرب واللـهو  على مساع النوادر 

ي دعابـات  واألنس مما جعلها حمببة عند الشعراء السيما ممن لديهم خفة يف الـروح وذو 
  .ونوادر 

االقتصادية اليت مر ا هؤالء الشعراء يف أثناء ظة أن الظروف وأخرياً ، ميكن مالح
كان هلا األثر األبرز يف اختاذ السخرية والفكاهـة مهنـة   م اليت أتوا منها انشأم يف بيئ

األنديـة  ... من أهم عوامل ازدهار كان "يتكسبون منها ، فهذا العامل ـ التكسب ـ   
اخللفـاء واألمـراء والـوزراء     جاب ، تنافسوانتشارها بشكل الفت للنظر ومثري لإلع

وأصحاب النفوذ على استقطاب األدباء والشعراء والعلماء ، واجتهاد كلٍّ منهم علـى أن  

                                         
، )2(، ج )2(كّم اجلاحظ ، مقال منشور مبجلة امع العلمي العريب بدمشق ، مج : شفيق جربي : ينظر  ـ) 1(

  .45م، ص1932
، أكتوبر )3(، ع )13(األدب العباسي ، مقال منشور مبجلة عامل الفكر ، مج  الفكاهة يف: وديعة طه جنم  ـ) 2(

  .37م، ص1982ـ نوفمرب ـ ديسمرب 
  . املوضع نفسه ـ) 3(
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يكون له جملس مستقل يتباهى به ويفتخر مبن ضم من شخصيات العصر من ذوي العلـم  
اتمع ، األمر  وعامل التكسب هذا جاء نتيجة التفاوت الرهيب بني طبقات. )1("واألدب

الذي دفع بعدد من الشعراء العباسيني إىل متلق اخللفاء وكبار رجال الدولة مادحني تـارةً  
ومضحكني تارةً أخرى ، حىت أصبح التكسب يف نظرهم شيئاً مشروعاً وحقّاً ال يتنازلون 

، )2(هلاحاجة أويل األمر الذي ال يتناسب مع مكانتهم اليت أدركوا عنه وال يرضون بالقليل 
حىت صار بعضهم داعياً لدعوم السياسية ، كأيب دالمة ـ مثالً ـ الذي عرف بكونه من   

، وغريه من الشعراء الذين أقحموا أنفسهم يف خضم السياسة يف )3(شعراء الدعوة العباسية
  .هذا العصر طمعاً يف عطايا اخلليفة ووزرائه 

  

  :رابعاً ـ العامل الثقافـي 
ـّر بشكل ملحوظ يف تطور شـعر  أمن عوامل البيئة العباسية  هذا العامل كغريه ث

شكّل هذا النوع من الشعر منحى جديداً يف فن القول يف هـذا العصـر ،    حىتالسخرية 
ـّرات    :وميكننا إرجاع ذلك إىل نوعني من املؤث

  

ـّرات داخلية  1   :ـ مؤث
القرنني الثاين العباسي ـ السيما خالل  حيث جند شعر السخرية تطور يف العصر 

تنوع مل تغب عنـه ـ   موالثالث اهلجريني ـ نتيجة كونه امتداداً ملوروث شعري عريق و 
منذ العصر اجلاهلي ـ ومضات شعرية ساخرة ظهرت ضمن غرض اهلجاء عند كل مـن   

عبارة عن صور بدائيـة  "من املخضرمني ، حيث كانت بداياته حسان ابن ثابت واحلطيئة 
، وصوالً إىل العصر األموي الذي شـهد  )4("من الفكاهة والتهكم ساذجة ال ختلو أحياناً

ظهور فن النقائض ، حيث أخذت السخرية تتبلور شيئاً فشيئاً على أيدي أصحاب هـذا  
أزهى فترة "أما . ، السيما عند جرير ، فنقائضه مليئة بالسخرية الالذعة كما رأينا )5(الفن

                                         
  .65األندية األدبية يف العصر العباسي يف العراق حىت اية القرن الثالث اهلجري ، ص ـ) 1(
  .84ىت اية القرن الثالث اهلجري ، صاألندية األدبية يف العصر العباسي يف العراق ح ـ) 2(
  .297ـ  290العصر العباسي األول ، ص: تاريخ األدب العريب : شوقي ضيف : ينظر  ـ) 3(
  .58، ص)رسالة ماجستري ( السخرية يف أدب املعري ، : عمر عبدالفتاح ديب يونس  ـ) 4(
  .62املرجع نفسه ، ص: ينظر  ـ) 5(
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إمنا هي فترة األدب العباسـي الـذي   ] مةًواألدب الساخر عا[من فترات أدب الفكاهة 
ـّسعت بـذلك  )1("ازدهرت احلياة األدبية فيها مجيعاً كتابةً وتأليفاً ، شعراً ونثراً ، حىت ات

استخدم األدباء فن السخرية لريبوا يف الناس ملكة النقـد ،  "حيث رقعة املهتمني ذا الفن 
عن طريقه أوجه القصور والسلبية يف  ويوقظوا فيهم الوعي بأخطائهم ومحاقام ، ويعاجلوا

أمور حيام، فهم به يدفعوم إىل الضحك والسخرية من كل ما خيالف الطبيعة البشـرية  
سهم ذلك يف انتشار وتطور فن السخرية شعراً ونثـراً ، حىت إا أخـذت  أف. )2("السوية

الشـعراء  تنحو منحى فلسفياً عند بعضهم وإصالحياً عند بعضهم اآلخر ، حيث أخـذ  
ـّاب الساخرون  يتهكمون من املغرور ، واملغفل ، واجلاهل ، والبخيل ، واجلبان ، "والكت
وهكذا أصبح الشعر الساخر يف هذا العصـر ـ شـائعاً     .)3(..."والفوضوي، والكسول 

  .وكثر شعراؤه وتوجيهام فيه
  

ـّرات اخلارجية  2   :ـ املؤث
من متازج واختالط بني الثقافـات   وهذه املؤثرات كانت نتيجة طبيعية ملا حدث

املختلفة داخل اتمع العباسي ـ آنذاك ـ الذي مجع الثقافات العربية والفارسية واهلندية   
واليونانية وغريها اليت سامهت مجيعها يف تطور الشعر العريب مما أدى إىل بـروز الشـعر   

إرجاع سبب هـذا  من ميكننا الساخر بوصفه نتاجاً طبيعياً للبيئة العباسية املتمدنة ، وذلك 
  :ىل عاملني مهمني مها إالتطور 

  

  :أ ـ اعتناق العجم لإلسالم 
فعلى الرغم من اعتناق هؤالء اإلسالم إالَّ أن ثقافام تسربت بقاياهـا يف قـاع   

يف أدبه وجمالسه ومأكله ومشربه وهلوه وجده وطربه ، حىت أصبح اتمع العباسي ، فنراها 

                                         
، أكتوبر ـ نوفمرب  )3(، ع )13(مقال منشور مبجلة عامل الفكر ، مج الضحك ، الفكاهة و: أمحد أبو زيد  ـ) 1(

  .723م، ص1982ـ ديسمرب 
ينظر موقـع  .  124روح الفكاهة يف أدبنا العريب ، مقال منشور مبجلة الدفاع ، العدد : أمحد أمحد غريب  ـ) 2(

 www,al-difaa.com  :الة على اإلنترنت 
  .املوضع نفسه ـ) 3(
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الفتح اإلسالمي الذي لبقايا حضارات سابقة مزجها "ليطاً متنوعاً ومزجياً اتمع العباسي خ
، وميتد إىل نظري  حتقق يف فتح آخر يعرفه التاريخيضرب املثل مبا حتقق له من سرعة فائقة مل

أكاسـرم  فالفرس ـ مثالً ـ نقلوا لنا تقاليد   . )1("هذه احلدود املترامية من أقطار األرض
ريب اجللساء والندماء حوهلم رجاالً عديدين اختذوهم مسـاراً وحمـدثني   بتق"الذين اهتموا 

وقد رأينا أثـر ذلك واضـحاً يف بالطـات اخللفـاء    . )2("منادمني أو مغنني ومضحكني
حىت صار ذلك من عادام وتقاليدهم السلطانية فقربوا شعراء مـن  وجمالسهم العباسيني 

م ونادموهم واختذوا مضـحكني ومسـاراً ،   أمثال أيب دالمة وبشار وأيب نواس وجالسوه
ـّاباً ( إضافةً إىل ذلك جند أن جلساء اخللفاء  أو ممـن   )3(أغلبهم من العجم) شعراء وكت

من جهة أبيه أو أمه إىل العجم فالبد وأنه ورث عنهم بعضاً من طبائعهم يف املسامرة يرجع 
  .زراء يف ذلك العصراخللفاء والودخال السرور والبهجة على قلوب واملنادمة وإ

  

  :ب ـ التـرمجــة 
ـّز والتفوق على بين أمية يف  نظراً الهتمام الدولة العباسية منذ قيامها بضرورة التمي

هم زكل ما وصلوا إليه يف بناء دولتهم وما حققوه من إجنازات علمية وثقافية وضرورة بـ
باملنصور يف االهتمام باجلانب  فيما حققوه على هذا الصعيد أخذ اخللفاء العباسيون ابتداًء

، من فارسية وهندية )4(األمم األخرىالثقايف والعلمي فأخذوا يكلفون املترمجني بنقل كتب 
، )5("منذ القرن الثاين اهلجري"اخلطابة ألرسطو  ترمجوا كتابويونانية وبيزنطية ، حىت إم 

ل أحد الدارسني عـن ذلـك   ، وقاعن اهلندية ) كليلة ودمنة (  هكما نقل ابن املقفع كتاب
وقد نقلها ابن املقفع إىل العربية يف أسلوب عريب مبني ، وقد نظم أبان الالحقي كتاب :"

                                         
  .90نفسية أيب نواس ، ص: حممد النويهي  ـ) 1(
  .20املسامرة واملنادمة ، ص: مجال سرحان  ـ) 2(
حيث يوضح املؤلف أثر األدب الفارسي يف األدب . 81تاريخ الدولة العباسية ، ص: عطية القوصي : ينظر  ـ) 3(

  .العريب
ـ   43العصر العباسي ، ص: اجلزء الثالث دراسات يف تاريخ العرب ، : السيد عبدالعزيز سامل وآخر : ينظر  ـ) 4(

  .437الكتابة الفنية يف مشرق الدولة اإلسالمية يف القرن الثالث اهلجري ، ص: وحسين ناعسة . 44
  .309التيارات األجنبية يف الشعر العريب ، ص: عثمان موايف  ـ) 5(
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، حىت عد العصـر العباسـي   )1("كليلة ودمنة بالشعر مث نظمه شاعر آخر هو ابن اهلبارية
لعصر الـذي  عصر إحياء الثقافات اإلقليمية وبالذات الثقافات الفارسية القدمية ، وهو ا"

الترمجـة عـن اهلنديـة واليونانيـة     بلغت فيه احلياة العلمية أوجها ، ونشطت حركـة  
وأكثر التأثري جاء من الثقافة الفارسية ، وقد بلغت الترمجة أوجهـا عـن   . )2("والفارسية

كل ذلك كان له أثره يف الشـعر  . )3(الفارسية يف عهد اخلليفتني هارون الرشيد واملأمون
وصورهم اج الشعراء العباسيني وتزودهم ذا التراث الوافد يف إثراء ثقافتهم الساخر وانته

الثقافة اليونانية ، فقد أكد أحد الدارسني عن تأثريها يف الشعرية الساخرة ، أما فيما خيص 
وأغلب الظن أن هذا التشابه بني التصوير اهلزيل يف :"ثقافة الشعراء الساخرين ، حيث قال 

حيث يرى . )4()"كذا(حمض صدفة الث وبني فن التمثيل عند اليونان ليس شعراء القرن الث
الثقافات األجنبية يف احلياة العباسـية،  " لغأن سبب هذا التشابه بني الفنني جاء نتيجة لتغل

ال يعقل أن شـعراء  وعليه . )5("وقد شهد اية القرن الثاين ترمجة كتاب اخلطابة ألرسطو
من ثقافة واسعة أم مل يستفيدوا مـن  به ن بسام ومبا عرفوا كأيب نواس وابن الرومي واب

  .الكتب املترمجة عن هذه األمم يف رمسهم لصورهم الساخرة
ورمبا استطعنا بعد هذا العرض للعوامل البيئية اليت أثرت يف شعر السخرية الكشف 

ضـوعاته  عن األسباب الرئيسية اليت كان هلا دور مهم يف تطور شعر السخرية وتنوع مو
ومعاجلتهم مشاكل جمتمعام ، كل حسب وكثرة شعرائه ومتثيلهم لبيئام اليت جاؤوا منها 

يره للموضوعات اليت رأى فيها أا جديرة بأن ينظم فيها وأن يصدع ـا  وجهة نظره وخت
ومتناقضات مل يشهدمها عصر عريب يف جمتمع مدين تسوده املادية وحيتوي عناصر اختالف 

ـّر يف شعر السخرية وشعرائه على حد سواء كما رأينا ذلك  قبله ، كل ذلك الشك أنه أث
جلياً يف أشعارهم وسريهم الذاتية ، ولذلك جند أحد الباحثني قد ربـط بـني الظـروف    

                                         
  .1/674دائرة معرف الشعب ،  ـ) 1(
  .47العصر العباسي ، ص: الثالث دراسات يف تاريخ العرب ، اجلزء  ـ) 2(
  .37، ص)اجتاهاته وتطوره ( النثر الفين يف العصر العباسي : ينظر حممد عبدالغين الشيخ  ـ) 3(
  .309التيارات األجنبية يف الشعر العريب ، ص: عثمان موايف  ـ) 4(
تلفة حبضـارة العـرب ،   االنفتاح الثقايف واندماج حضارات خم] ذلك[ساعد "من هنا فقد املوضع نفسه ،  ـ) 5(

يس سعد حممد ". باإلضافة إىل ما عرف عن هذا العصر من ثراء فكري على أن تظهر الصور الساخرة املركبة
  .26سخرية املتنبـي يف كافورياته ، ص: إبراهيم قميح 
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السياسية ، واالجتماعية ، والفكرية يف العصر العباسي ـ ويف القرن الثالـث خباصـة ـ     
يف الشعر والفكاهة حىت اتسعت رقعتهم السخرية ا يف الذين نظموالشعراء العباسيني  كثرةو

  .)1(العريب
  املبحث الثاين

  أثـر شعر السخرية يف الشعر العريب
  

سنحاول ضمن هذا املبحث الكشف عن أثر شعر السخرية يف الشعر العريب مـن  
خالل استعراض بعض األغراض الشعرية التقليدية اليت كانت لشعر السخرية أثر واضح يف 

ها عما عرفت به قبل العصر العباسي من اتصافها باجلدية وبعدها عن السخر واهلزل، تطور
منوذجني من أشهر شـعراء القـرنني   آخر سنحاول دراسة هذا من جانب ، ومن جانب 

، ساعني إىل كشف أثـر شعر القرنني الثاين والثالث اهلجريني الساخر )الرابع واخلامس (
تنبـي ، واملعري ، مكتفني بتناول املوضوعات املتشاة بـني  امل: هذين العلمني مها  دعن

ال يظن أن الباحث خرج من النطاق الـزمين الـذي   شعراء املرحلتني بشكل خمتصر حىت 
، بقدر )العلمني ( ليس دراسة شعر السخرية عند هذين حصر فيه دراسته ؛ ألن ما يهمه 

فت عند املتنبــي  والثالث من تطور الشعر القرنني الثاين ما هو استجالء لما طرأ على 
  :واملعري ، لذلك عنون الباحث هاتني املسألتني بالتايل 

  :أوالً ـ أثر شعر السخرية يف بعض األغراض التقليدية 
  ).اهلجاء ـ املدح ـ الغزل ـ الفخر ( وهي     

  :ثانياً ـ أثـر شعر السخرية عند كل من 
  .ـ املعري  2    .ـ املتنبـي  1    

  
  :ـ أثر شعر السخرية يف بعض األغراض التقليدية  أوالً

من البديهي القول بوجود ثنائية اجلاد والساخر يف أدبنا العريب عامة ، والشعر على 

                                         
  .283السخرية يف شعر ابن الرومي موقف ورؤية ، رسالة ماجستري ، ص: سهام سالم عباس : ينظر  ـ) 1(
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ن جند هذه الثنائية يف بعض أغراض الشـعر  وجه اخلصوص ، إالَّ أن الالفت للنظر حقّاً أ
، )، واملدح ، والغـزل ، والفخـر    كاهلجاء( التقليدية املعروفة يف الغالب بطابعها اجلاد 

يكون أكثر تعقالً واتزاناً ، أما الغزل فهو فاهلجاء تسيطر عليه عاطفة الغضب ، فيما املدح 
تعبري عن عاطفة احلب عند اإلنسان ، ويكون الفخر يف الغالب تعـبرياً عـن بطـوالت    

 عـاًء ، إالَّ أن  ومفاخر اجلماعة حيث تغلب فيه نربة التفوق على اآلخرين حقيقـةً أو اد
فقد جـاءت سـخرية العصـر    " السخرية تكون نقداً وتعبرياً على الرفض وحماولة للتغيري

رد فعل قوي إلحساس الشاعر بأنه منبوذ وحماصر وأن اتمع من حولـه  ] مثالً[العباسي 
، والتوريةأساليب ووسائط غري مباشرة تعتمد اإلخفاء ، ولكن من خالل )1("خينقه ويسحقه

العقل يف ذلك ؛ لذا جندها أكثر خبثاً ومراوغة ودهاًء من التعبري املباشـر الـذي    وتعمل
تتصف به بعض أغراض الشعر السابقة لذلك سأحاول استجالء متازج السخرية مع هـذه  
األغراض يف بعض النماذج الشعرية عند عدد من شعراء هذه الدراسة ، ساعياً يف الوقـت  

  .اخر يف ديوان الشعر العريب القدمي عامةً نفسه إىل تبيان أثـر الشعر الس
  

  :السخرية واهلجاء  •
اهلجـاء  "كثرياً ما جند عند بعض الدارسني لألدب العباسي استخدامهم لتركيب 

واحلقيقة أما لونان خمتلفان من حيث اهلدف والوسائل ، وإن بدا كل منهما  ،)*("الساخر
ا يف تطوير بعضهما بعضاً ، ويتضح لنا ذلـك  إالَّ أما سعي" مواجهةوهجوماً "يف الظاهر 

العريب ابتداًء من العصر اجلـاهلي وصـوالً   عند استعراضنا ملسرية السخرية مثالً يف الشعر 
، )**(للعصر العباسي ، كما مر بنا ذلك يف املبحث الثالث من الفصل األول هلذه الدراسة

ـّضح لغري ـّضح للباحث كما ات املسـألة بشـكل سـريع أن     ه ممن حتروا هذهحيث ات
ـّرت عن نفسها مـن خـالل فنـون خمتلفـة ك     اهلجـاء،  السخرية يف الشعر العريب عب

                                         
  .39السخرية يف شعر ابن الرومي موقف ورؤية ، رسالة ماجستري ، ص: سهام سالم عباس  ـ) 1(
وذلك كما مر بنا عند عدد من الدارسني يف املبحث الثاين من الفصل األول ، يف أثنـاء تطرقنـا لعالقـة    ـ   )*(

 .وما بعدها 20السخرية باهلجاء ، ص
 .وما بعدها 29ص: ينظر ـ  )**(
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وإن اتسمت صور السـخرية يف اهلجـاء يف العصـر     واملفاخرات، والنقائض ، وغريها ،
اجلاهلي أحياناً بالسذاجة اليت مل تغب عنها الفكاهة والتهكم ، وميكننا تربير ذلك بالطابع 

اجلاف الذي اتسمت به أغلب حياة العرب يف ذلك العصر ؛ ألن السخرية ـ يف   البدوي
ب ـ هي نتاج التمدن واالستقرار ؛ لذلك جندها ظهرت بشكل متطور قليالً عنـد   لالغا

يما بدت تظهر بوصفها فناً ناضـجاً  فشعراء النقائض اليت محلت يف أبياا معاين السخرية 
  .)1(صر العباسياتسم به األدب العريب يف الع

من خالل االستعراض السابق يتضح لنا هذا التمازج بـني السـخرية واهلجـاء    
ومسامهة كل منهما يف تطور اآلخر يف بعض فتـرات األدب العباسـي إىل أن ظهـرت    
السخرية بشكل مستقل يعتمد تقنيات التصوير الساخر لألشكال واهليئات واملفارقـة يف  

التقنيات الفنية اليت جعلتها حبق تتميز عن أغراض  كشف تناقض الشخصيات وغريها من
  .الشعر األخرى 

  
  :السخرية واملدح  •

جند هذا االمتزاج بني السخرية واملدح عند بعض شعراء هذه الدراسة كبشار بـن  
برد وأيب نواس وحممد بن يسري الرياشي ، الذين اعتمدوا على بعـض الصـور البالغيـة    

، أو تأكيد الـذم مبـا يشـبه    )2(باً وبعيداًل حيمل معنيني قريكالتورية اليت يكون فيها القو
، أو التعريض ، أو سواها من الصور البالغية اليت تعمد إىل اإلخفـاء والتمويـه   )3(املدح

  :األبيات الشعرية التالية يف هذا املزج والتعمية ، ومن النماذج الشعرية اليت حتتل 
  )بسيط(        ":يعقوب بن داود"قول بشار بن برد يف 

بعد الذي نال يعقوب بـن    ال يـيـأسن فـقيـر من عنـي أبـدا
  داوود

                                         
 64ـ    63، 28السخرية يف أدب املعـري ، رسـالة ماجسـتري، ص   : عمر عبدالفتاح ديب يونس : ر ينظ ـ) 1(

  ).بتصرف(
  .185جواهر البالغة يف املعاين والبيان ، ص: أمحد اهلامشي  ـ) 2(
  .356، ص)البيان واملعاين والبديع ( علوم البالغة : أمحد مصطفى املراغي  ـ) 3(



 129

إن الـخلـيفــــــة   بنـي أمية هـبـوا طـال نـومـكــم
  يعقـوب بن داوود

خلـيـفـة اهللا بـيـن الــزق         ضاعت خالفتكم يا قوم فالتمسوا  
  )1(والعـود

" يعقوب بـن داود "ير فهذه األبيات قد توحي يف ظاهرها باملدح والثناء على الوز
هذا ، إالَّ أنه يتضح أا سخرية منه حينما نصل البيت الثالث الذي استصرخ فيه الشـاعر  

  ".الزق والعود"بني بين أمية مث يف جعله لداود خليفة 
  )بسيط(        ":قدر الرقاشي"أما أبو نواس فنجده يقول عن 

  تبتذليف كل شيء خال النريان   اشي مضروب ا املثلققـدر الر  
اليـوم يل سنـة مـا مسنــي     تشكو إىل قدر جارات إذا التقيا  

  )2(بـلـل
  )طويل(  :ي يف قدور الرقاشي أيضاً شوقريب من هذا قول ابن يسري الريا

  ا أحد عيبا سوى ذاك باديـا  وثـرماء ثلماء النـواحي وال يرى  
ــها بــرؤو  منها بعضها مل جتد هلا إذا انغاص   ا ملــا قــد كــان من

  )3(ـامدانيـ
  )بسيط(    : مبا يشبه املدح أما ابن بسام فقد قال يف أبيه ذاماً إياه 

ومـثـلـه لــخيار الــدور            بىن أبو جعـفر دارا فشيـدها  
  بــنـاء

ـــؤس      فاجلوع داخلها والذل خارجها   ـــا ب ويف جـوانـبـه
  وضـراء

وليـس داخلـها خـبــز وال       ما ينفع الدار من تشييد حائطها  
  )4(ماء

                                         
  .حسني محوي :، حتقيق 2/155ديوانه ،  ـ) 1(
  .528ديوانه ، ص: أبو نواس  ـ) 2(
  .2/195البخالء ، : اجلاحظ  ـ) 3(
  . 5/197مروج الذهب ، : املسعودي  ـ) 4(
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فمثل هذه النصوص تعطينا فكرة واضحة عن التمازج بني السخرية واملدح بوصفه 

  .غرضاً تقليدياً ، سامهت السخرية يف تطوره يف العصر العباسي 
  

  :السخرية والغـزل  •
من النماذج املهمة ـ ورمبا النادرة ـ اليت متثل هذا التمازج بني السخرية والغزل                          

اليت تعمد أن تكون "ما يف بنائها ـ هي قصيدة أيب نواس اليت قاهلا يف جاريته بنان  ـ السي
األعجاز سخرية الذعة ؛ مما ميأل الصورة باحلركة املتناقضة  قلبهمث صدور أبياا غزالً رقيقاً 

  )منسرح(      :، وذلك حيث يقول )1("بني السلب واإلجياب
يف لـيـــلة يـلـــوح       وجـه بنــان كـأنـه قـمــر  

  الثـالثــيـن
  طاقة الشوك يف الـرياحنيك      واخلد من حسنه وجتـه  
  يف الطيب حيكي مباول العني      مبـادر من جبينهـا نســم  
ـــة       والفم من ضيقه إذا ابتسمت   ـــه قـصـعـــ كـأنــ

  املساكـيـــن
    وحسنها ألسـن الـموازيــن      ي بـبهجتـهاكهلا ثـنايا حتو  
  )2(مثل الشماريخ يف العراجني      سن يف ضفائرهاوحسبك احل  

فهذه ااوزة بني السلب واإلجياب أي بني السخرية يف العجز والغزل قبلـها يف  
ومقدرة فائقة يف اختيار املوضوع وصـياغته وطريقـة تقدميـه    "الصدر توحي لنا برباعة 

واالستغراب لدى املتلقي  ملثل هذا املوضوع املركب الذي يثري التساؤل)3("وأسلوب املعاجلة
. )4("التناقض بالسلب واإلجياب الذي ميأل الصورة باحلركـة "مبجرد قراءته واكتشافه هلذا 

فالشك أن مجال هذا التمازج كان يف البناء أكثر منه يف الصور الفنية كما مـر بنـا يف   
                                         

  .195، ص)حىت اية آخر القرن الثاين اهلجري ( الصورة يف الشعر العريب : علي البطل  ـ) 1(
  .540ديوانه ، ص: أبو نواس  ـ) 2(
  .282، ص)صوره وأساليبه الفنية ( ء اجلاهلي اهلجا: عباس بيومي  ـ) 3(
  .233، ص)رسالة ماجستري ( الدراسات النقدية احلديثة عن أيب نواس ، : أمينة احلشاين  ـ) 4(
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  .النماذج الشعرية السابقة
  

  :السخرية والفخـر  •
عري كغرض الفخر ستكون السخرية من اخلصوم ال غرو أن من يتصدى لغرض ش

أذكى التنافس من أهم ما يذود به عن نفسه ، وحيطّ ا يف املقابل من شأن خصومه ، وقد 
احملموم بني العرب والفرس يف العصر العباسي الصراع بني الطرفني فكرياً وعسكرياً ، وإن 

ن ما عرِف بالشـعوبية  كان الصراع الفكري أوضح من الثاين ، وظهر ذلك واضحاً ضم
كان أثرها ظاهراً يف السخرية من العرب واحلط من قدرهم وإلصاق كـل املثالـب   "اليت 
عمد هؤالء الشعوبية إىل وضع "، يف مقابل إعالء شأن الفرس وحضارم الغابرة إذ )")1م

يف األدب العريب تؤيد حججهم من تفضيل العجم على العرب ، وكونـوا  )*(قصص كثرية
وخباصة العصر الساساين باللون الزاهي اجلميل ونسبوا إىل ملـوكهم   خ الفرس القدميتاري

وكل ذلك جاء ضمن هذا املـزج   .)2("احلكم الرائعة والبطولة واجلرأة والشجاعة الفائقة 
املقصود بني السخرية والفخر ، حيث يسخرون من العرب وتارخيهم يف مقابل االفتخـار  

  :لنماذج اليت تؤيد ذلك قول بشار بن برد عن العرب بالفرس وتارخيهم ، وخري ا
  )جمزوء رجز(                   

ـــع     هـل من رسول مـخبـر     ـــي جـمي عـن
  العـرب

ومن ثــوى يف      مـن كـان حيــا منهــم    
  التـرب

ــى ذي     بـأنـي ذو حـســــــب     ــال عل ع
  )3(احلسب

                                         
  .153شعر السخرية يف العصر العباسي ، رسالة ماجستري ، ص: حممد مصطفى سالّم  ـ) 1(
أليب عبيدة معمر بن ) لصوص العرب ( ام الكلبـي ، وهلش) مثالب العرب ( ومن مؤلفام يف ذم العرب ـ   )*(

 .لعيالن الشعوبـي) امليدان يف مثالب العرب ( للمؤلف نفسه ، و) أدعياء العرب ( املثىن ، و
  .79تاريخ الدولة العباسية ، ص: عطية القوصي  ـ) 2(
  .حسني محوي: حتقيق . 1/342ديوانه ، ص ـ) 3(
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شيء العرب يف كل الذي سخر من  واألكثر منه صراحة يف هذه الناحية أبو نواس
 بـاحثني فقد علّق أحد الحىت أكلهم للضب وذلك يف مقابل افتخاره بأجداده األكاسرة 

سخرية أليمة تظهر فيه شعوبيته الشعرية، وهو يكثر :"فقال إا  يف شعرهعلى هذه الناحية 
 وذلك ،)1("من هجائه لألعراب واألعرابيات السيما إذا قابل حاهلم حبضارة الفرس الغابرة

  :حيث يقول 
فقل عد عن ذا، كيف أكلـك          إذا ما تـميمـي أتـاك مفاخــراً  

  للضب
وبـولك جيري فـوق          تفـاخـر أبنـاء امللـوك سفاهــة  
  ساقيك والكعب

الشـعوبيني وغريمهـا   أتاح هلذين الشاعرين  فمثل هذا املزج بني السخرية والفخر
د اآلخرين املخالفني هلم يف الثقافة واالنتماء استخدام السخرية بوصفها سالحاً هجومياً ض

العرقي ، وهذه النظرة االستعالئية ليست بغريبة عن الفرس ، سواء قبل ظهور اإلسالم أو 
بعده ، ورمبا اشتدت هذه النظرة بعد أن أطاح العرب املسلمون بإمرباطوريتـهم فـارس   

  .الضاربة جبذورها يف التاريخ حضارةً ومتدناً
  

بعض يف " ثنائية اجلاد والساخر"خالل ما سبق نكون قد استجلينا ظهور  ولعلنا من
أغراض الشعر العريب التقليدية وأثر السخرية يف ديوان الشعر العريب يف العصر العباسي على 

  .وجه التحديد
  

  :ثانياً ـ أثـر شعر السخرية عند كل 
  .ـ املعري  .ـ املتنبـي    
أثراً واضـحاً يف  ـ لثاين والثالث اهلجريني  إن لشعر السخرية ـ خالل القرنني ا   

اللصيقني مبا قبلهما اللـذين شـهدا   ) الرابع واخلامس(السيما يف القرنني شعر العريب ـ  
ظهور علمني بارزين من أعالم الشعر العريب ، مل يفتهما أن خيوضها غمار هـذا الفـن   

                                         
  .108ر العريب يف العصر العباسي ، صأمراء الشع: أنيس املقدسي  ـ) 1(
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بل ويبدعا فيه أيما إبداع ، الساخر ويقتفيا أثر من سبقهما إليه من القرنني السابقني هلما 
ويطورا يف موضوعاته وأساليبه وصوره ، ولَما ملس الباحث هذه األمور متحققة عنـدمها  
عزم على استجالئها عندمها من خالل استعراض مناذج من أشعارهم الساخرة الـيت رأى  

) خلـامس  الرابع وا( صورة كافية عما شهده الفن الساخر عند شعراء القرنني أا تعطي 
سلبياته اليت عاشها الشاعران عامة لما فيهما من منحى فكري وفلسفي نقدا فيه اتمع و

وأثـرت يف توجههما إىل هذا النوع من إعالن الرفض ، ليس للسلبيات وحدها بل تعدى 
ذلك إىل اإلنسان والكون من حوله ، كما سنرى عند املعري ، الذي نحـت السـخريةُ   

لسفياً ، فيما وجد فيها املتنبـي وسيلةً واستراتيجيةً يدافع ا املقموع عـن  عنده منحى ف
ـّر احلـاكم    نفسه، واحملكوم حاكمه عندما تكون األمور ليست على ما يرام ، ويتجبـ

. سالحاً يذود به على نفسه القول  املدجج حبرسه وسالحه وحاشيته على من ال ميلك إال
املتنبـي إىل السخرية ، وسيتكشف لنا ذلك من خالل ما يلي من هذا املنظور تقريباً نظر 

:  
  
  :)1()هـ354ـ  303(ـ أثر شعر السخرية عند املتنبـي  1

لقد توفرت للمتنبـي صفات عديدة ، منها اعتزازه وثقته بنفسه وطموحه املتزايد 
سـاخرة مبـرارة ال تـرحم     تهالذي ال يعرف له حدوداً ما مكّنه من أن تكون شخصـي 

ككـافور  ( ، السيما إن كان هذا اخلصم يقف حـائالً دون حتقيقـه ملبتغـاه    )2(خصمه
بأغلب شعره الساخر بعدما كان يغدق عليه املدائح الذي خصه  )3()هـ356األخشيدي 

والثناء املبالغ فيه أحياناً ، إىل أن ساءت العالقة بينهما فتحول املدح سخريةً وهجاًء مـراً  
الـذين  واحداً من السـاخرين  "جعل من املتنبـي األمر الذي ومكانته، )*(لكافور وأصله

                                         
  .125ـ  1/120وفيات األعيان ، : ابن خلكان  ـ) 1(
  .194املتنبـي ، ص: حممود حممد شاكر : ينظر  ـ) 2(
  .280،  277،  7/264الكامل يف التاريخ ، : ابن األثري  ـ) 3(
  ".ية األصل األسودتركيز املتنبـي كان على عبودية النفس أكثر مما أشار إىل عبود"إنّ ـ  )*(

 .170املتنبـي والثورة ، ص: إنعام اجلندي   
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 .)1("والوصول ا إىل حتقيق الغايـات الـيت أرادهـا   ] ... السخرية[أسهموا يف تأصيلها 
والشك أن تأصيله هذا لشعر السخرية ، والسخرية عامة ، جاء نتيجة ملـا سـبقه مـن    

يف تناول الساسـة  ممن سبقوه مسامهات شعراء كبشار وأيب نواس وابن الرومي وغريهم ، 
الساخر إالَّ أنه متيز عنهم بتوظيفه السخرية يف مطالبته وطموحاته اليت مل تكن مـن  بالنقد 

أهداف سابقيه، فيما سار على خطى سابقيه يف تناول العيوب اخلُلُقية واخلَلْقية يف خصمه 
أضف إىل  .)2("جديراً امل يره كفؤاً لشعره أو مستحقّاً لقصائده اليت مل يكن يراه "الذي 

ذلك مالحظته للتناقض بني األفعال واألقوال ومزجه العجيب بني مدحه خلصمه وسخريته 
  )طويل(      :منه ، ومن أروع قصائده اليت متثل ذلك قوله يف كافور 

  وإن مل أشأ متلي علي وأكتب       ت مـدحـهـئـوأخـالقـه إذا ش  
ــو       إذا تـرك اإلنسان أهال وراءه   ـــورا فم ـــم كـاف ا ـيـم

  يـتغرب
  ضبـانا يرضى ويغـونادرة أي       فىت ميأل األفعال رأيا وحكمة  

  :إىل أن يصل إىل قوله متندراً 
  )3(لقد كـنت أن أراك فـأطـرب       وما طريب لـما رأيتك بـدعة  

ن القارئ هلا ميكنـه أن  إ حىتفهذه السخرية متطورة يف أسلوا إىل أبعد احلدود 
أوهلما مديح ظاهر "بلها على وجهني ، كما قال جابر عصفور ، الذي رأى فيها أن يستق

أما الوجه الثاين لألبيات يف ... للشاعر الذي ميلي عليه فضائل كافور القول رغماً عن أنفه 
كافور السيئة تفرض نفسـها   ض املعىن فأخالقيحالة إدراك مغزى السخرية ، فيؤدي نق

، ومن هنا ميكننا قراءة باقي صفاته اإلجيابية )4("أن يتجاهل ما فيها على الشاعر حىت لو شاء
، فهو مصدر لنادرة والرضا والغضب )*(بوجهها السلبـي يف بقية أبياته يف هذه القصيدة

                                         
  .79م ، ص2009، مارس ) 604(سخرية املقموع ، مقال منشور مبجلة العريب ، ع : جابر عصفور  ـ) 1(
  .املرجع نفسه ، والصفحة ذاا ـ) 2(
  .467صديوانه ، : املتنبـي  ـ) 3(
  .79م ، ص2009، مارس ) 604(عريب ، ع سخرية املقموع ، مقال منشور مبجلة ال ـ) 4(
مدائح كـافور ومـا   "ملا أمساه ) املتنبـي ( صفحات من كتابه " حممود حممد شاكر"لقد خصص األستاذ ـ   )*(

 362ص: ينظر . ، مسهباً يف استجالء هذه املسألة املهمة يف مدائح املتنبـي خلصمه "تتضمنه من هجاء كافور
 .، من املرجع نفسه 365ـ 
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هـذا  ) ابـن جـين   ( يف الوقت نفسه ، ويضحك الناس إذا ما رآه وكأنه قرد كما قرأ 
  .الذي ذكرناه قبل التعقيب)1(البيت

جنده يف قصيدة أخرى يوظف شكل خصمه ، هازئاً به كاشفاً مثالبه ، حيث فيما 
  )طويل(              :يقول يف كافور كذلك 

ـ ـتـرأي        وتعجبنـي رجالك يف النعل إنين   عل إذا ــك ذا ن
  كنت حافيــا
من اجلهل أم قد صار أبـيض          وأنـك ال تـدري ألـونـك أسود  

  !صافيا؟
ومشيـك يف ثـوب مـن           شقــة ويـذكرين ختبيط كعبيك  

  الزيت عاريا
ليضحك ربــات          ومثـلـك يـؤتى من بـالد بعيـدة  

  )2(الـحداد البواكـيا
التوظيف لعيوب خصمه اجلسدية ليست جبديدة من حيث التناول ، فقد سبق فهذا 

ن بكّـار ،  إليها شعراء القرنني الثاين والثالث اهلجريني الساخرين كابن الرومي ، وخملّد ب
تـثري  "األبيـات  مثلما مر بنا يف الفصل الثاين ـ إالَّ أن طريقة تناول املتنبـي يف هـذه   

، )3()"الكاريكـاتور األديب (السخرية والضحك من املهجو مستعيناً يف ذلك مبا يسمى بـ
وذلك لقـبح  يف الوقت نفسه ) منتعل وحاف ( بأنه " رجليه يف النعل"كتصويره لكافور و

  .وبشاعتهمنظرها 
ومن أكثر قصائده الساخرة قسوةً على كافور قوله فيه منتقداً أخالقه ومصغراً من 

  )بسيط(              :مكانته وساخراً من خلُقه 
  أيـن الـمحاجم يا كافور واجللم  من أية الطرق يأيت مثلك الكرم  
فـعـرفوا بــك أن الكلـب     جاز األىل ملكت كفـاك قدرهم  

  فوقهـم
                                         

  .42، صرؤية يف اإلبداع األديب : املتنبـي وأبو العالء : صاحل حسن اليظي : ينظر  ـ) 1(
  .501ـ  500، صديوانه : املتنبـي  ـ) 2(
  .196، صشعر املتنبـي : مصطفى حممد أبو العالء  ـ) 3(
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وســادة املســلمني األعـبـــد   من نفوسهـم سادات كل أنـاس  
  )1(القــزم

ساخراً مندفعاً  )2(مثل هذه األبيات من أجود ما قاله يف كافور ، حيث بدأها هازالً
مساخاً إياه حجاماً يقترف الناس من مهنته ، مث مصوراً به بأبشـع  على خصمه بكل قوته 

ونه لـَةٌ تارةً أخرى ، فيما أظهر لنا تقوده أَم" فحالً"تارةً ، و" كلباً"صوره ، حيث يبدو 
رآه أسود ذميماً ، قبيح الشكل ، ضخم املشفَر مشقوقه، "، فطاملا "أسود قزم"وشكله بأنه 

ثل هذه الصور املزريـة  مبكيف ال يصور املتنبـي كافوراً " غليظ القدمني مشقوقهما أيضاً
 )3("ك إذالله ، ومتريغ كربيائهسلك إىل النيل منه مسلكاً أشد من القتل ، مسل"وهو الذي 

سخريته منه ليس جمرد انتقـاد لسـلوك   ومن هنا ال تستغرب قسوته على خصمه ؛ ألن 
خاطئ بقدر ما هو انتقام للذات والكربياء اليت طاملا غض الطرف عنهما يف سبيل احلصول 

  .)*(على ما كان يرجوه من حضور إىل مصر ومدحه لكافور الذي يراه ليس جديراً بشعره
وبعد أن صب جام سخريته على قوم كافور منتقداً فيهم خبله وتقتريه ، وإسرافهم 

موظفاً كل نقاط الضعف " كافور"يف إعطاء املواعيـد الكاذبة ، يدلف إىل خصمه اللدود 
العبودية ، مشفره املثقوب ، وصفه بعبـد  يف شخصيته من لونه األسود وما يرمز إليه من 

صفات الذميمة اليت رآها تطبق على خصمه ، الذي رأى فيه أنه أقلّ السوء ، وغريها من ال
  )بسيط(          :شأناً مما هو عليه ، وذلك حيث يقول 

أو خانـه فـلــه يف مــصر       أكلما اغتال عبد السوء سيده  
  متهيـد

  فقد بشمـن وما تفنـى العناقيد    نامت نواظري مصر عن ثعالبها  
و أنـه يف ثياب الـحـر ل    د ليس لـحر صاحل بـأخـالـعـب  

  مولـود

                                         
  .502صديوانه ، : املتنبـي  ـ) 1(
  .335، صطه حسني ، مع املتنبـي : ينظر  ـ) 2(
  .335، ص، مع املتنبـي  طه حسني ـ) 3(
  ".إذ يظن أن جمرد قصائد ينفق يف تكلّفها بعض الوقت كافية أن توليه حكم مملكة مصرية"ـ  )*(

 .108سخرية املتنبـي يف كافورياته ، رسالة ماجستري ، ص: يس سعد حممد إبراهيم قميح   
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ـــد أل    ال تشتـر العبد إال والعصا معه   ــإن العبـي ـاس نـج
  منـاكيـد

  وأن مثـل أبـي البيضاء موجود    وال تومهت أن الناس قد فقدوا  
  تطيعه ذي العضاريط الرعاديد    وأن ذا األسود املثقوب مشفره  

  :أشنع األوصاف وأقساها عليه ب صفهمث ي
  أقومـه البيض أم آباؤه الصيــد    د املخصي مكرمةمن علم األسو  
أم قـدره وهو بالفلسـني      أم أذنـه يف يـد النخـاس دامية  

  مردود
يف كل لؤم وبعض العـذر      أوىل اللئـام كويفيـر بـمعـذرة  

  تفنيد
  )1(عن اجلميل فكيف اخلصية السود    وذاك أن الفحول البيض عاجزة  

أينا تبعث على السخرية الالذعة من قبيل كذلك أوصاف قاسية كما روقد وظّف 
تبعـث علـى    )*(وهي كنية" بأيب البيضاء"وتكنيته " كويفري"وتصغريه المسه " املخصي"

أنكر عليه خلقه رآه أسود "االستهزاء والسخرية لوصفه بعكس لونه األسود ، والغريب أنه 
كـان  "لرغم من أنـه  ، على ا)2("خصياً... ذميماً ، قبيح الشكل ، ضخم املشفر مشقوقه 

ب إليه ، فهو مـن  ريعرف هذا كله من كافور حني كان ميدحه ويتملقه ويسرف يف التق
أضحك الناس من كافور ، ولكنه قد غض من نفسه عند الناس ، والناس قد يضـحكون  
من الرجل الذميم ذي اخللقة البشعة والشكل القبيح لكنهم مع ذلـك يكـربون عقلـه    

  .)3("دون مهارته يف السياسة وبراعته يف تدبري أمور السلطانويعجبون بأخالقه ، وحيم
والذي يبدو أن املتنبـي كان يدخر هذه العيوب اليت يعرفها عن كافور لوقتها ، 

مبكراً منذ السنة األوىل أن رحلتـه إىل مصـر رحلـة    "السيما إذا ما علمنا أنه اكتشف 

                                         
  .508صديوانه ، : املتنبـي  ـ) 1(
، إالَّ أن املتنبـي مل يقصد منها سوى السخرية من "التفاؤل"عماله من باب وهذا النوع درج العرب على استـ  )*(

 .لون كافور ، مذكّراً إياه بنقيض لونه فلقّبه بضد لونه األسود
  .328، صطه حسني ، مع املتنبـي  ـ) 2(
  .املرجع نفسه ، والصفحة ذاا ـ) 3(
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هذا بالفعل ما توحي به بعض و. )1("خاسرة، خسر فيها كل شيء ، وفقد فيها كل شيء
قصائده اليت تبدو يف ظاهرها مدحاً لكافور ، إالَّ أا حتمل السخرية واالسـتهزاء بـه يف   

  :باطنها ، ولعل أصدق مثال على هذا قوله فيه 
ادرة أيـانا يرضـى  ـون         مأل األفعال رأيا وحكمةـفىت ي  

  )2(ضبـويغ
بخالء الـذين يكثـرون يف إعطـاء    أما يف موضوعاته األخرى ، فقد سخر من ال

  :املواعيد الكاذبة اليت ليس هلم أحوال غريها يف نظره ، وذلك عندما يقول على لسام 
  )بسيط(                  
ـــي   يت أروح مثـر خازنا ويداـسـأم   ـــي وأمـوال ـــا الغن أن

  الـمواعيـد
عن القرى وعن الترحـال    إنـي نـزلت بـكـذابـيـن ضيفـهم  

  حمدود
  من اللسان فال كانوا وال الـجود  ل من األيدي وجودهمجود الرجا  
إال ويف يـده مـن نـتـنـهــا     ما يقبض املوت نفسا من نفوسهم  

  )3(عـــود
األبيات خص ا قوم كافور األخشيدي ، حيث صور لنا خبلـهم وحرصـهم   وهذه 

ودون بالعطايـا  ال جي"الشديدين عن اقتناء األموال وجودهم بألسنتهم ال مبا يف أيديهم ، فهم 
كالرجال ، بل باللسان واملواعيد ، فهم يقولون ما ال يفعلون ، فال كان هؤالء القوم وال كان 

  .)4("جودهم
" القاضي الذهبــي "أما سخريته يف غري كافور وقومه ، جند قوله يف رجل يدعى 

  :ل متالعباً حبروف لقبه ؛ إذ نسبه ـ استهزاًء ـ لذهاب العقل ال للذهب ، حيث يقو
  )بسيط(                  

                                         
  .108صي وتطورها الفين ، قصيدة املديح عند املتنبـ: أمني حممد زكي العشماوي  ـ) 1(
  .467صديوانه ، : املتنبـي  ـ) 2(
  .507صديوانه ، : املتنبـي  ـ) 3(
  .236، صطه حسني ، مع املتنبـي  ـ) 4(
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مث امتـحنت فلم ترجع إىل     لـما نسبت فكنت ابنا لغري أب  
  أدب

مشتقة من ذهاب العقـل ال      سـميت بـالذهبـي اليوم تسمية  
  الذهب

يا أيهـا اللقب امللقى على     ملقـب بـك ما لقبـت ويك بـه  
  )1(اللقب

  )وافر(  :فيما قال يف شخص آخر يدعى السامري رآه أصغر من اهلجاء 
فـطـــنت وكنــت    أسـامـري ضحـكـــــة كـل راء  

  أغـبـى األغبـياء
ــن   صغرت عن املديح فقلت أهجي   ــا صــغرت ع ـــك م كأن

  الـهـجاء
وال جـربـت سيــفي    وما فـكـرت قـبلـك يف مـحـال  

  )2(فـي هـبــاء
من " مصر"إضافةً إىل ذلك جند املتنبـي قد نقل لنا يف إحدى قصائده ما يعانيه يف 

، حيث يتعجب من هذه املشاعر والعواطف )3(عجائب واملتاعب املضحكة واملبكية يف آنال
  )متقارب(        :املضطربة ساخراً مما يعانيه ، حيث يقول متسائالً 

ولكـنـه ضـحــك      ماذا بـمصر من املضحكــات  
  !كـالبـكـا؟
يـدرس أنـسـاب أهل     بـهـا نبـطـي من أهـل السواد  

  العـــال
بيـن القريـض وبيــن      حت بـه الكركدنوشعـر مد  

  الـرقـى
فـأمـــا بــــزق      وقد ضـل قـوم بـأصنـامهــم  

                                         
  .13صديوانه ، : املتنبـي  ـ) 1(
  .334صاملصدر نفسه ،  ـ) 2(
  .297، صدراسة عامة : املتنبـي : جورج غريب : ينظر  ـ) 3(
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  ريـــــاح فــــال
رأى غيـره منـه مـا ال     ومـن جـهـلـت نفسـه قـدره  

  )*()1(يـرى
إدراج هذا النوع من السخرية املضحكة املبكية ضمن ما عرف يف األدب وميكننا 

القائمة على تعبري اإلنسان عن معاناته بالضحك ) كوميديا السوداء بال( والفن األوروبيني 
عليها مهما بلغت من املرارة والقسوة ، وذلك بوصفه نوعاً من التنفيس وانطالقاً من املثل 

  .، وهذا بالفعل ما أراد املتنبـي التعبري عنه)شر البلية ما يضحك ( القائل 
  

  :)2()هـ449ـ  363(املعري  ـ أثر شعر السخرية عند أيب العالء 2
لقد كان أثر شعر السخرية خالل القرنني الثاين والثالث اهلجريني واضحاً عند أيب 
العالء ، ويظهر لنا ذلك األثر يف تناوله لبعض من املوضوعات اليت مرت بنا عند شـعراء  
 كأيب دالمة وابن الرومي وغريمها كموضوع السخرية من الـذات مـثالً ، إضـافةً إىل   
ـّاب والشعراء ، كما  سخريته من اجلهل ، والبخل ، والتكسب الذي احترفه بعض الكت

من الشعراء واملتدينني ، ومـن املالحـظ علـى هـذه     صب جام سخريته على االدعياء 
ـِق إليها من شعراء القرنني الثاين والثالث اهلجريني ، وبعضها  املوضوعات أن بعضها سب

ريته من ادعياء املتدينني ، كما أننا جند تشااً جلياً بني كـل  اآلخر تفرد به ، السيما سخ
التشاؤمية اليت اتسم ـا االثنـان يف   يكمن يف تلك النظرة " ابن الرومي وأيب العالء"من 

إىل اتمع بأسـره  "مردها سخريتهما من واقعهما والعامل من حوهلما ، ورمبا تلك النظرة 
مظهر جيعله يكتسي بغالف ]... على الشاعر[أو فرض  إذا ما اختذ صورة من صور التنكر

  .)3("جامد جاهز مما يضفي عليه ظاهرة التصلب ومينعه من مرونة احلياة 
ما كانا يأمالنـه  ) ابن الرومي وأبو العالء ( هذه احلياة اليت مل جيد فيها الشاعران 

وكما يقول أبـو   منها ، فأخذا يسخران حىت من نفسيهما ، كما رأينا عند ابن الرومي ،
                                         

  .512ـ  511صانه ، ديو: املتنبـي  ـ) 1(
ـّناً ما حتويه من مضامني ساخرة" حممود حممد شاكر"هذه األبيات الساخرة علَّق عليها ـ   )*( ينظر كتابـه  . مبي

 .75ـ 73املتنبـي، ص
  .116ـ  1/113وفيات األعيان ، : ابن خلكان  ـ) 2(
  .176صفلسفة اجلمال ، : أمرية حلمي مطر  ـ) 3(
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  )سريع(              :العالء ساخراً من نفسه 
فبئس ما ولدت يف اخللـق      لو كان كل بنـي حواء يشبهين  

  )1(حـواء
  )وافـر(        :وأشد من ذلك قسوة على الذات قوله 

لـما آثـرت أن أحظـى      لو أن بنـي أفضل أهـل عصري  
  بـنـسـل

ـــجيء     فكيف وقد علمت بـأن مثـلي   ــيس وال ي خس
  )2(غري فسلبـ

  )وافـر(        :ويسخر يف أبيات أخرى من كنيته فيقول 
ـــت     عـرفـتـك جـيـدا يـا أم دفـــر   وإن زلــ

  ظـالـمـة فـزولــي
ولكـــن الصـحيـــح     دعيت أبـا العالء وذاك مـيـن  
  أبـو النـزول
وضعف السـقب يف حـال       أعـي الطفـل من بعد التناهــي  

  )3(البزول
جمرد نقد للعـادات واألخـالق   "سخرية أيب العالء ليست ومن هنا يتضح لنا أن 

متد لإلنسان يف ذاته وجوهره ، ويف النظام العام ، الـذي يسـري عليـه    افحسب ، وإمنا 
؛ ولذلك جند أن سخريته تنحو منحى فلسفياً ، كما تعكس لنـا جانبـاً مـن    )4("العامل

  .ومبادئه اليت آمن ا ودافع عنهاوأفكاره اعتقاداته 
تناول فيها املعـري األدبـاء والشـعراء    اليت املوضوعات الساخرة اجلديدة  ومن

  )طويل(                :املكتسبني قوله فيهم 
إىل الـميـــن إال معشـــر      وما أدب األقوام يف كل بـلدة  

                                         
  ).دار صادر(،  1/48اللزوميات ، أبو العالء املعري ،  ـ) 1(
  ).دار الكتاب العريب(،  2/265املصدر نفسه ،  ـ) 2(
  .2/267املصدر نفسه ،  ـ) 3(
  .13صموقف الشعر من الفن واحلياة ، : حممد زكي العشماوي  ـ) 4(
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  )1(أدبــــاء
  )بسيط(            :أما املتكسبون فيقول فيهم 

ـــرزا   تكسب الناس باألجسام فامتـهنوا   ـــم بـال يا يف أرواحه
  الصناعات

  )2(يف جذب نفع بنظم أو سجاعاتالرزق باألفواه فاجتهدوا      وحاولوا   
الذين اختذوا مـن األدب  من األدباء والشعراء ويبدو أن املعري عين ذه الطائفة 

وال ريب أن نظرته هذه نظرة . بأفواههم مسترزقني ، وجلب النفع  والشعر وسيلة كسب
النثـر والشعر ، ومن هنا مل تأت وجهة نظره الفنية هذه مـن   الناقد العارف بأصول فين

ـُر فيه مـن   فراغ ، بل عن دراية تامة بأصول هذين الفنني ، السيما أنه عاش يف عصر كث
  .يدعون معرفتهم اجليدة ذين الفنني ، وهم أبعد ما يكونون عنهما

  )وافر:   (ء املتدينني ومن موضوعاته الساخرة اليت تفرد ا الختصاصها بفئة أدعيا
لـهـم نـسـك وليس     وقد فتشت عن أصحاب ديـن  

  هلم ريــاء
تقـيـم لــها      فـألفـيـت البـهـائـم ال عـقـول  

  الـدليـل وال ضـيـاء
لقـــوم  كـأنـهـم     وأخـوان الفطـانـة يف احتيــال  

  أنـبــيـــــــــاء
ـــا     فـأمــا هـؤالء فـأهـل مــكـــر   وأمـ

  )3(ـون فـأغـبـــيـــاءولـــاأل
أهم دواعي السخرية أال وهو التناقض بني ما وواضح من هذه األبيات اتكاؤه على 

التناقض بـني الواقـع   ] هذا[كشف "يقوله هؤالء أشباه املتدينني وما يفعلونه لذلك على 
املقـام   ، لدرجة إىل أنه سئم)4("الذي يرفضه متاماً وبني كماالته ومثالياته الفنية واألخالقية

                                         
  ).دار الكتاب العريب(،  1/44أبو العالء املعري ، اللزوميات ،  ـ) 1(
  .1/205املصدر نفسه ،  ـ) 2(
  ).دار صادر(،  1/51أبو العالء املعري ، اللزوميات ،  ـ) 3(
  .147صرؤية يف اإلبداع األديب ، : املتنبـي وأبو العالء املعري : صاحل حسن اليظي  ـ) 4(
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املتخذين من الدين وسيلة جلذب النفع واملكاسب اآلنية الزائفة يف بلد فيه هؤالء األدعياء 
الذين ال يشرفه أن يقيم يف بلد هم فيه ، ولذلك جنده يصب جام سخريته عليهم حيـث  

  )منسرح(                    :يقول 
  أذكـر فيـه بـغيـر ما يـجب      مـن يل أن ال أقيم يف بلـد  
  )1(والعلم وبيين وبينها حجب      ن بـي اليسـر والـديانةيظـ  

يعتمد "ويف هذا السياق ينتقد من رضوا بالتقليد من املتدينني ، وهذا النوع منهم 
من األمور الدينية اليت قد ال  )2("ال يعمل فكره يف شيء يعرض له... النقل دون العقل ، و

تقتضي التقليد لداللة العقل عليها ، ويظهر لنا هذا املوقف انتماءه ألهل الكالم واملنطـق  
ممن يقدمون العقل على النقل يف نفي أمور العقيدة أو إثباا ، لذلك جند له هذين البيـتني  

  )بسيط(          :خري متثيل ، حيث يقول ميثالن اجتاهه هذا 
ربـي واحد : كحىت مقال    هـكل أمرك تقليد رضيت بيف   

  أحد
وإن تفـكـر فيه     وقـد أمـرنـا بفكر يف بـدائعــه  
  )3(معشر لـحدوا

ومثل هذه السخريات وغريها عند أيب العالء إمنا جاءت يف إطار نظرته الواعيـة  
ه ، وبني ما تمعه وما يدور فيه من تناقضات ومفارقات ، بني ما يقوله الناس وما يفعلون

بتحقيقه ويراه مستحيل التحقيق مع أناس هذا حاهلم ، ومن هو واقع يراه مزرياً وما حيلم 
يف دعوته لتحكيم العقـل  )4(هنا جاءت سخريته معربةً عن موقفه األخالقي ، هذا الواضح

وترك األهواء جانباً ، لذلك جنده يتصدى هلؤالء األدعياء واملتكسبني واجلهالء الـذين ال  
، وذلك على شاكلة ما مر بنا مع خال اخلليفة املهـدي  تركون للعقل يف حيام مكاناً ي

                                         
  ).دار الكتاب العريب(،  1/100أبو العالء املعري ، اللزوميات ،  ـ) 1(
ـ  99( العالء املعري ، مقال منشور مبجلة التراث العريب ، ع إطاللة على السخرية عند أيب: فوزي معروف  ـ) 2(

  :هـ ، دمشق ، نشر املقال على املوقع 1426م ، رمضان 2005، تشرين األول )25(، س )100
                              www,awu-dam.org 

  ).دار الكتاب العريب(،  1/298أبو العالء املعري ، اللزوميات ،  ـ) 3(
، أكتـوبر ـ   )3(، ع )13(دون كيشوت ، مقال منشور مبجلة عامل الفكر ، مـج  : أمرية حسن  :ينظر  ـ) 4(

  .222م، ص1982نوفمرب ـ ديسمرب 
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، )1( !أثقب اللؤلـؤ : ما صناعتك ؟ فأجابه بشار متهكماً : ، عندما سأله وبشار بن برد 
ـّن ، األمر نفسه جنده عند املعري ، ولكن بنظرة  فنجد بشاراً مل يرحم خصمه وغباءه البي

ـِر فيها إنسان عصره ، حىت إن معرفته فلسفية هلذه احل بإنسان عصره وصلت "ياة اليت خب
  )بسيط(      :به ، وال أدل على ذلك من قوله )2("به إىل حد فقدان الثقة

  !حىت لظنوا عجوزا حتلب القمـر  قد صدق الناس ما األسباب تبطله  
تغيـث بـه   )*(عسا  أنـاقـة هـو أم شـاة فيمنـحـهــــا  

  )3(األضياف أو عمرا

  
املتنبـي، (هلذين العلمني املهمني يف شعرنا العريب  ةولعلنا من خالل النماذج السابق

املوضـوعات   تنـاول من خـالل  قد استطعنا بيان أثر شعر السخرية ) أيب العالء املعري 
املتشاة بينهما وبني بعض شعراء هذه الدراسة املمثلني للقرنني الثاين والثالث اهلجـريني،  

ه من تطور ملحوظ يف تناول تلك املوضوعات بطريقة نقدية ساخرة ، ختتلـف  وما شهِدا
ـّسم به الشعر العريب  السـابقة للعصـر    رحلـة يف املمتاماً على ذلك اللون اجلاد الذي ات

، إالَّ أا بالتأكيد  دةالعباسي، وإن رأينا مناذج ساخرة ظهرت عند عدد من شعراء تلك امل
عباسي من تنوع يف املوضوعات الساخرة والقوالب اليت جاءت ال تقاس مبا شهد العصر ال

الثـاين  (فيها، نثريةً كانت أم شعرية ـ وما وجدناه من شعر ساخر بعد قرين الدراسـة   
  .الشك إمنا هو استمرار لما ظهر فيهما من شعر ساخر) والثالث

  
  
  

                                         
  .3/232األغاين ، : األصفهاين  ـ) 1(
ـ  99(إطاللة على السخرية عند أيب العالء املعري ، مقال منشور مبجلة التراث العريب ، ع : فوزي معروف  ـ) 2(

  :هـ ، دمشق ، نشر املقال على املوقع 1426م ، رمضان 2005، تشرين األول )25(، س )100
                              www,awu-dam.org  

 .القدح الكبري: العس ـ  )*(
  ).دار الكتاب العريب(،  1/465أبو العالء املعري ، اللزوميات ،  ـ) 3(
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  املبحث الثالث
  القيمة الفنية واألدبية لشعر السخرية

  :أوالً ـ القيمة الفنية 
من خالل توثيقنا للنماذج الشعرية الساخرة لشعراء هذه الدراسة ـ يف الفصـل   

ـّضح لنا توظيفهم لعدد من التقنيات الفنية يف أشعارهم )*(السابق الساخرة ، مـن  ـ ات
أمهها ثالث تقنيات ، وجد فيها شعراء السخرية ـ السيما شعراء هذه الدراسة ـ وسيلةً   

التصوير الساخر ، املفارقـة ،  : ون ا صورهم الساخرة ، وهذه التقنيات الفنية هي يبدع
  .احلوار

  
  ):Caricature(أ ـ التصوير الساخر 

                                         
 .وما بعدها 72وما بعدها ، وص 44ص: ينظر ـ  )*(
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كز عليه الفن الساخر عامةً ، وقيمته تكمن يف تهي األساس الذي يروهذه التقنية 
ه اصطالحاً بأنـه  اعتماده املبالغة وسيلةً إليضاح العيوب ووصف فداحتها ، ولذلك عرفو

وصف ساخر ينحو منحى املبالغة ، يعمد فيه صاحبه إىل إبراز نقـص أو عيـب مـا،    "
واحلقيقة مل خيلُ شـاعر مـن    .)1("وتأكيده على سبيل الدعابة واملزاح أو التهكم اخلفيف

لعيوب املستهدف من السخرية ، شعراء هذه الدراسة إالَّ وانتهج هذا الوصف يف تصويره 
كثر هؤالء إجادة هلذه التقنية الفنية ـ التصوير الساخر ـ الشاعر ابن الرومـي ،    إالَّ أن أ

، إالَّ أن ما ميكن مالحظته علـى   )**(وقد أكد على ذلك أكثر من دارس لشعره الساخر
حيث ) األشكال واحلركات ( سخرية ابن الرومي بشكل دقيق اهتمامه الشديد مبضحك 

ـّع ة تشكّل ا صوره السـاخرة للعيـوب اجلسـدية    وجد يف هذين العنصرين مادة طي
والنقد الساخر حىت لو كانت تلك العيوب ختصه هو خلصومه، وأوضاعهم املثرية للضحك 

نفسه جنده مل يتوانَ عن تصويرها يف شكل غايـةً يف السـخرية واإلضـحاك ، ومـن     
مـة  طول الوجوه واألنوف واللحى القبيحـة وقصـر القا  : اليت لفتت نظره  "األشكال"

واحلدب وما شابه، هذه العاهات اجلسمية اليت مل يرحم أصحاا الذين ليس هلم دخل فيها 
وخري مثال على ذلك تصويره الساخر خلصـمه   .ويف ظهورها ذا الشكل أمام اآلخرين 

              :يف قصيدته الشهرية اليت ابتدأها بقوله " عمرو"املدعو 
  )جمزوء بسيط(

وفـي وجــوه الكـالب          لوجهـك يا عمـرو فيـه طو  
  طـول

فـفـيـك عـن قــدره         والكلب واف وفـيـك غـدر  
  )2(سـفـول

مث جنده يسخر من وجوه قومه باملثل مصوراً إياها مع أقفائهم اليت رأى فيها أـا  
                    :طبول ، حيث يقول 

                                         
  .108ص، )يف العصر األموي(الظرف والظرفاء يف احلجاز : بشري اذوب ال ـ) 1(
 .حياة ابن الرومي للعقاد ، والفن ومذاهبه يف الشعر العريب لشوقي ضيف ، وغريمها: ينظر ـ  )**(
  .عبداألمري مهنا: ، حتقيق  5/187ديوانه ، : ابن الرومي  ـ) 2(
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سـوء قضيتهم قضية        وأنـت مـن أهــــل بــيـــت
  تطـول
لـكـن أقـفـاءهـــم         م للـورى عـظـاتوجـوهـه  
  )1(طـبـــول

مسلك املوازنة بينه وبني الكلب ، وخرج بنتيجة " هحيث جنده قد سلك يف تصوير
يالحظ املدقق يف الصـورة  وهذا على الصعيد العام . )2("أن الكلب أشد وفاًء ومنفعةً منه

وذلك مـن خـالل   هه بطول وجوه الكالب إظهاره صورة مشوهة لوجه خصمه إذ شب
، وهذا ملستويني الدالليني ملعىن الكالمالذي أتاح له املراوغة بني ا )*(توظيفه للتشبيه الضمين

كما ظهر يف هذه القصيدة يراود السخرية يف الصورة ، صـورة  هو أسلوب ابن الرومي 
  .)3("وجه الكلب وقفا الطبل

قد أبدع يف تصوير  وانشغاله بتصويرها جندهويف إطار مراودته ملضحك األشكال 
تـارة  " الشـراعني "تشبه  تانيةتارة ، و" خمالة بال شعري"اللحى ، حيث بدت له إحداها 

  )كامل(            :، ونرى ذلك يف قوله يف األوىل أخرى
  فالـمخـالـي معروفـة للحميـر       إن تطل حليـة عليك وتعرض  
ولـكـنـها بـغيـــر         عـلـق اهللا يف عذاريك خمـالة  

  )4(ـيــــــرشـع
للتشابه الواضح بينهما من ناحية الطـول ،  " حلية"، " خمالة"فنراه قابل بني لفظيت 

ل كل منهما صـورة يف غايـة   ثاللتني مت" محار"و" خمالة"الشاعر على لفظيت كما اعتمد "
، لنجد أنفسـنا  )5("القبح والزراية ؛ إذ تقارن بني اإلنسان واحلمار يف شبه اللحية واملخالة

، تثريان السخرية والضحك "املخالة"و" اللحية"يف مقابل " محار"و" إنسان"ام صورتني أم

                                         
  .5/187املصدر نفسه ،  ـ) 1(
  .449صفن اهلجاء وتطوره عند العرب ، : وي إيليا حا ـ) 2(
 .101علم البيان ، ص: عبدالعزيز عتيق : ينظر ـ  )*(
  .66، صمذكرات يف األدب العباسي : أمني إبراهيم شحاته  ـ) 3(
  .حسني نصار.د: ، حتقيق  6/2556ديوانه ، : ابن الرومي  ـ) 4(
  .500صفن اهلجاء وتطوره عند العرب ، : إيليا حاوي  ـ) 5(



 148

  .يلنا هلما جنباً جلنبختعلى خصم الشاعر مبجرد مقابلتنا هلما أو 
  : يقولفإذا أُشرعا ، " بالشراعني"الثانية مشبهاً إياها " اللحية"مث يصور لنا 

  )السريع(                    
ـــه        ـائـــقولـحـيـة يـحـملهـا م   تشبـــــ

  )1(الشراعـيـن إذا أشـرعـا
فتتجلى لنا صورة اللحية جبانبيها الطويلني ـ إذا ما ربطنا بني ركـين التشـبيه ،    

  .ـ يف تصوير ساخر يثري الضحك" الشراعان املشرعان"، واملشبه به "اللحية"املشبه 
ثر مدعاة أما األنوف فلم تكن بأحسن حال من اللحى ، حيث يكون تصويرها أك

للضحك من غريها ، السيما إذا اتصفت بالطول أو الضخامة ، إالَّ أا عند ابن الرومـي  
  :وذلك حيث يقول يف أنف أحدهم ! لشدة عظمها أضحت تعكس رأس صاحبها 

  )جمزوء كامل(   
أبــــــــدا        فـاألنـف مـنـك لـعـظـمــه  

  لـرأســك يـعــكــس
فـالفـيـــــل        إن كـان أنــفـك هـكـــذا  

  )2(عـنـدك أفــطــس
يف بيتـه الثـاين ؛ إذ   الشك أن ما زاد تصويره إبداعاً وإثارة للضحك هو ما ورد 

أفطس إذا ما قورن بـأنف خصـمه ،   ـ ـ املعروف عنه طول خرطومه  " الفيل"جعل 
 حداً مستحيالً أو... ادعاء بلوغ وصف يف الشدة "املبالغة بكل ما تعنيه من وهكذا وظّف 

  .، مثلما هو احلال للطول املبالغ فيه ألنف خصم الشاعر املذكور آنفاً)3("بعيداً
م بأن يسلموا من سخرية ابن الرومي ، حىت قال عنـه  تهاحلُدب مل تغفر هلم عاه

ومن . )4( ..."امتأل حقداً على معاصريه من احلدب وأشباههم " لشعره إنه نيالدارسأحد 
  )كامل(      :شكله وهيئته حيث يقول ذلك تصويره ألحدهم هازئاً من 

                                         
  .عبداألمري علي مهنا: ، حتقيق 4/192ديوانه ، : ابن الرومي  ـ) 1(
  .حسني نصار.د: ، حتقيق  2/195املصدر نفسه ،  ـ) 2(
  .348، ص)البيان واملعاين والبديع(علوم البالغة : أمحد مصطفى املراغي  ـ) 3(
  .203صالفن ومذاهبه يف الشعر العريب ، : شوقي ضيف  ـ) 4(
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ـــص أن         صرت أخادعـه وغـار قذالهق   ـــه مترب فكـأن
  يصفـعــا

وأحس ثـانـيـــة هلـا           وكـأنـما صفعت قفــاه مـرة  
  )1(فتوجـعــا

مثل هذه الصور الساخرة فبقدر ما فيها من تصوير دقيق فإا حتمل قسوة جتاه هذه 
  .خل هلا فيما هم عليه من أشكال حمدودبةال دالفئة من البشر اليت  
، فأطرف الصور الساخرة وجدناها عند أيب دالمة يف بيت "احلركات"وفيما خيص 

تشـبيه الفعـل   "يتيم لفت نظر صاحب أسرار البالغة فأورده يف كتابه ضمن ما أمسـاه  
  :، وهذا البيت هو "بالفعل

ـــز      أرى الشهباء تعجن إذ غدونا   ـــا وتـخـب بـرجليه
  )2(اليـميـنبـ

ـّه حركة رجليها عند احلركـة   حيث أوضح عبدالقاهر اجلرجاين أن أبا دالمة شب
وعدم الثبوت حبركة يدي العاجن ، فيما جاءت صورته األخرى أكثر بالغة عندما شـبه  

  .)3(رجليها األماميتني حبركة اخلابز ، وهو يثين يده حنو بطنه حمدثاً ضرباً يف العجني
حلركة بغلته ، فقد أكثر أبو دالمة من تصوير دقائق رة الوحيدة ومل تكن هذه الصو

  )وافـر(        :جسمها وحركتها ، ومن ذلك قوله يف مشيتها 
  )4(وتنخـط من متابعـة السـعـال      وألطف من دبيب الذر مشياً

  )بسيط(  :فقال أما ابن الرومي فصور لنا مشيته يف إطار نقده الساخر لذاته 
  )5(حاذراً أن أساقـط األسقـاط      ـربل فيهـاأرى يل مشية أغ  

أما ابن يسري فيصـور لنـا   . فهو يصور لنا مشيته وهو مرجتفاً خائفاً من السقوط 
  )رمل(        :يف لوحة ساخرة حيث يقول " شاة منيع"مشي 

                                         
  .عبداألمري مهنا: ، حتقيق 1/12ديوانه ، : رومي ابن ال ـ) 1(
  .119صديوانه ، : أبو دالمة  ـ) 2(
  .383ـ  382صأسرار البالغة ، : ينظر  ـ) 3(
  .101ـ  100ديوانه ، ص: أبو دالمة  ـ) 4(
  .حسني نصار.د: ، حتقيق  4/1438ديوانه ، : ابن الرومي  ـ) 5(
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  فلهـا إعصار تـرب مـنـتـسف     تنـسف األرض إذا مـرت به  
  يف املشي واخلطو القطف بيـد     ترهـج الطرق على مـجتازها  
  ويف الرجل خنف ،حلقة القوس     طرق، مشيتـهـااليف يـديهـا   
  جاوب البعـر عليها فخصـف     تدبفإذا ما سعلت واحد و  
  )1(رميت من كل تيس بالصلف     ال ترى تيسا عليـها مـقـدما  

 عند هؤالء الشعراء يعد تطـوراً ) للشكل واحلركة ( فمثل هذا التصوير الساخر 
واضحاً يف الفن الساخر املعتمد أساساً على توظيف مثل هاتني التقنيتني الفنيتني يف كشف 

  .املفارقات والتناقضات اليت حتملها الشخصية املستهدفة من النقد الساخر
، وما به من تشبيه "علم البيان"فال شك أن مثل هذا التصوير الساخر املعتمد على 

، كلها أدوات تساهم يف رسم الصور الساخرة اليت يستغل إخل...وكناية وتورية واستعارة 
العيوب اجلسدية يف املهجويني ليصبحوا أدق الشبه بأصـحاب  "فيها شعراء أمثال هؤالء 

، اليت يضخم فيها الرسامون شكل الرأس أو يصغرونه ، وهكذا )2("الصور الكاريكاتورية
ذعة وتشويه مضحك ألصحاب بقية أعضاء اجلسم وحركاته لتصوير العيوب يف سخرية ال
استثمار ذكي للتناقض وكشف "العيوب املستهدفني بالنقد ، وإمنا هذه الصور ما هي إالَّ 

للشخصيات امللفتة للنظر بعيوا وتناقضاا ، لذلك جند ضحايا هـذا  )3("للقصور العقالين
حليوانـات  الفن أغلبهم ممن يتميزون بشيء ال يوجد يف األسوياء ، ومل يسلم منه حـىت ا 

  .واملتاع ، مثلما رأينا عند شعراء هذه الدراسة
  

  :)*(ب ـ توظيف املفارقة

                                         
  .26ـ  14/20األغاين ، : األصفهاين  ـ) 1(
  .316صتاريخ األدب العريب ـ العصر العباسي ، : إبراهيم علي أبو اخلشب : ينظر  ـ) 2(
السخرية يف شعر عزت الطيـري ـ طرافة التخييل وفن مداعبة املوقف ، موقـع صـوت    : شهيد القري  ـ) 3(

 www.alwatanvoice.com: الوطن على شبكة املعلومات الدولية 
هي إثبات لقول يتناقض مع الرأي الشائع يف موضوع ما ، باالستناد : يف الفلسفة ] PRADOX[املفارقة أو "ـ   )*(

معجم املصطلحات العربية يف : جمدي وهبة وآخر ". إىل اعتبار خفي على هذا الرأي العام حىت وقت اإلثبات
  .206اللغة واألدب ، ص

http://www.alwatanvoice.com
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سخرية املفارقات من التقنيات الفنية اليت تكشف لنا عن ذلك النوع من التنـافر  
" القلـب "من أبلغ صور "والتناقض يف سلوك الشخصية اإلنسانية ، لذلك عدت املفارقة 

ابةً تقومان على التأليف بني املتنافرات من املعاين واألوضاع وأرقاها طرافةً وغر" العكس"و
  .)Paradoye ")1املفارقة 

كثري من شعراء هذه الدراسة وظّفوا هذا النوع من السخرية الذي وجـدوا فيـه   
ـّد أخطاء الشخصيات اليت سخروا منها ومن عيوا لوسيلة سهلة  من أبـرز  "كوا تصي

إالَّ أا تتعلـق  . )2("أحياناً صورة قريبة من التصوير الساخردواعي السخرية اليت متثل هلم 
البشرية اليت ال ميكن تصويرها إالَّ باستخدام تقنيـة املفارقـة    )والصفاتالطبائع (جبانب 

قول ابن الرومي يف بيانه املعتمدة على نوع من الشرح للعيب والتفصيل فيه ، ومثال ذلك 
هم يف حرصه الشديد على مجع املال وتقتريه على نفسه ملدى املفارقة الغريبة يف سلوك أحد

  :، مع العلم بأنه ليس مبخلد وال باقٍ لينعم مبا مجع ، وذلك حيث يقول 
  )متقارب(  

  وليس بـبـاق وال خـالــد    يقتـر عيسى علـى نفســه  
  تـنـفـس من منخر واحد    ـقـتـيــرهتولـو يستطيـع ل  
  )3(فما عذر ذي خبل واجد؟    عـذرنـــاه أيـام إعــدامـه  

إذاً املفارقة تبدو يف سلوكه هذا التمثل يف حرصه الشديد على مالـه يف مقابـل   
، واملفارقة األخرى تكمن يف البيت الثالث ، حيث كـان  )4(حرمانه املؤكد منه بعد موته

 الًيف تقتريه حىت بعد أن أصاب ماستمر أن يأيام إعدامه ؛ لكنه  يفالعذر يلتمس له من قبل 
من هنا رأينا الشاعر يستغرب من سلوك هذا الرجل الغريب  .فهذا أدعى ملالحظة املفارقة 

  .، وجيد يف هاتني املفارقتني ما يستدعي التوقف عنده 
ر فكشف لنا عن جانب شـاذ يف سـلوك جاريتـه    اأما الشاعر إمساعيل بن عم

                                         
  .96ص، )يف العصر األموي(الظرف والظرفاء يف احلجاز : البشري اذوب  ـ) 1(
  : السخرية واملرارة يف شعر راشد حسني ، على شبكة املعلومات الدولية ، املوقع : فاروق مواسي: ينظر ـ) 2(

   www.arabian.creativit.com 
  .عبداألمري علي مهنا: ، حتقيق  2/160ديوانه ، : ابن رومي  ـ) 3(
  : ى شبكة املعلومات الدولية ، املوقع علجبريدة الشروق ، السخرية ، مقال منشور : أمحد جماهد  ـ) 4(

     www.shorouknews.com  

http://www.arabian.creativit.com
http://www.shorouknews.com
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رصد لنا ذلك يف ، جال نات جنسها ، وتفضيلهن على الريكمن يف ميلها حلب ب) زمردة(
  )متقارب(                  :قوله عنها

ألــــــص      بـليـت بـزمـرة كـالـعـصـا    
  وأخبـث من كندش

  )1(ومتشي مع األسفه األطيش     حتب النساء وتأىب الرجال    
سواء كانت كما قال أم عكس ذلك ، فبهذه املفارقة الساخرة سلب قدرا على 

رجها من أخمن سلوك شاذ  )2(ختتفي فيه وتستر وراءهالدفاع عن نفسها وعرها من كل ما 
طبيعتها األنثوية اليت متيل بالطبيعة البشرية إىل الرجال كما يقرها العقل واملنطق إىل طبيعة 

  .املفارقة تكمن يف انتهاجها هلذا السلوك الشاذو. مغايرة متاماً لشخصية املرأة املتزنة 
ذه الدراسة ، واليت تتسم بالغرابـة ، قـد   ومن املفارقات اليت جندها عند شعراء ه

الذي مل يتوانَ سام بالشاعر علي بن  دتكمن يف اختيار املوضوع نفسه ، كما هو احلال عن
عن استهداف أفراد عائلته بالسخرية واالستهزاء ، إذا ما أظهروا سلوكاً غري سوي كمـا  

  :، حيث قال "حينما كشف لنا عن شدة خبله وحرصه"فعل مع أبيه 
ومـثـلـه لــخيار الــدور            بىن أبو جعـفر دارا فشيـدها  

  بــنـاء
ـــؤس      فاجلوع داخلها والذل خارجها   ـــا ب ويف جـوانـبـه

  وضـراء
وليـس داخلـها خـبــز وال       ما ينفع الدار من تشييد حائطها  

  )3(ماء
وينعم يف سلوك أيب جعفر هذا يف كونه يبين الدار ال لينفق املال األخرى واملفارقة 

 زوبؤس ال خب سعيدة هانئة ، بل ليزداد حرصاً وتقترياً ، ولتصبح داره دار جوع وذلِّحبياة 
  .)4(، ومن هنا بدت املفارقة عنصراً أساسياً يف سخريته ومصدراً خصباً فيها ءفيها وال ما

                                         
  .11/371األغاين ، : األصفهاين  ـ) 1(
  : املفارقة والسخرية يف النص القصصي ، املظلة ، على شبكة املعلومات الدولية ، املوقع : سعيد بوعيطة  ـ) 2(

        www.laghtivila65.jeeran.com  
  . 5/197وج الذهب ، مر: املسعودي  ـ) 3(
السخرية يف شعر عزت الطيـري ـ طرافة التخييل وفن مداعبة املوقـف ، موقـع    : شهيد القري : ينظر  ـ) 4(

                   : صوت الوطن على شبكة املعلومات الدولية 

http://www.laghtivila65.jeeran.com
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يف شعرهم الساخر ما " لتقنية املفارقة"وما يلفت النظر يف توظيف شعراء السخرية 
كذلك يف إحدى مقطوعاته الساخرة من اسـتدعائه لشخصـية   ) ابن بسام ( ند جنده ع

عمرو بـن  "شخصية تارخيية مشهورة باجلود والكرم حىت يف أيام القحط واجلدب ، وهي 
الذي هشم الثريد لقومه عندما حل م القحـط واجلـدب حـىت لُقّـب     " عبد مناف

د املتطفلني الذي يسعى جاهداً ، وبني شخصية سلبية أخرى هي شخصية أح)1("هاشم"بـ
يف طلب الثريد من الناس من غري استحياء أو مروءة ، فيضعنا يف هذه املفارقة العجيبـة،  

  )جمزوء كامل(       :بعكس الطفيليعلى قومه  عمرو حيث يقول مشيداً جبود
  يف البذل واخلـلـق الـحميد      عمـرو العـلـى بــذ الـورى

ـــاس يف       ـــههـشـم الـثـريــد لـقـوم   والنـــ
  )2(مـحـل شـديد

مث يقول عن الطفيلي ساخراً من فعلته مظهراً لنا تلـك املفارقـة الغريبـة بـني     
  :الشخصيتني 

  ذا اخللـق يف طلـب الثـريد      وهشمت أنت أنوف هـــ  
  وسعيت يف طلب الـمزيـد      حتـى ارتـجـعـت ثــريـده  

إحداث نوع من املفارقة بني مـا  "بن بسام وذه املقارنة بني الشخصيتني حاول ا
مـن  )3("وبني ما يتحدث عنـه ] مناف شخصية هاشم بن عبد[عرِفت به تلك الشخصية 

  .سلوك مناقض يف شخصية الطفيلي اد يف طلب الثريد من أيدي الناس
  

  :جـ ـ توظيف احلـوار 
رات سـقراط  ، حيث ترجعنا إىل حماوهذه تقنية قدمية االستعمال يف فن السخرية 

                                                                                                                     
www.alwatanvoice.com  

  ).اهلامش( 1/13السرية النبوية : ابن هشام : ينظر  ـ) 1(
ـ    3/164شعراء عباسيون منسـيون ،  : إبراهيم النجار : ، نقالً عن  2/174محاسة الظرفاء ، : اين العبدلك ـ) 2(

165.  
دراسة حول املعىن وظـالل  ( وصف اللغة العربية داللياً يف ضوء مفهوم الداللة املركزية : حممد يونس علي  ـ) 3(

  .189ص، )املعىن

http://www.alwatanvoice.com
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ـّز الفيلسوف سقراط بادعائه اجلهل وإخفائه لذكائه مسلّماً بـآراء   وأفالطون ، فقد متي
من هنا حتديداً جاءت احلاجـة   .)1(خصومه حىت يوقع م يف تناقضات آرائهم واعتقادام

إىل استخدام احلوار يف بعض املواقف اليت تستدعي التصديق الظاهر مبا يدعيه اخلصم هذا 
فاحلوار خيلق روحاً ثانية يف الشعر ويضفي عليه شيئاً مـن  "ناحية ، ومن ناحية أخرى من 

  .)2("احليوية واجلاذبية
والواضح يف شعر السخرية وجود هذه الروح الثانية سواء أُسنِد إليهـا حـوار أم   

يف وجود شعر ظلّت حاضرة من خالل ذكر صفاا وشكلها وتصرفاا اليت هي األساس 
لك فالتصرفات غري السوية واألشكال املشوهة تعد املادة اخلام الـيت تـدعو   ساخر ، لذ

الساخرين لتشكيل صور ساخرة ، شعراً كانت أو رمساً ، حماولني وضع احللول هلا، ومثال 
  )بسيط(  :ذلك حماورة أيب دالمة لزوجته اليت جندها حاضرة يف نصه حيث يقول 

كـن بكـتـاب اهللا ومل ت    ذكرا بكتـاب اهللا حـرمتنـــا  
  تـنـتـفـع

أأنـت تتلـو كتــاب اهللا يـا       فاخرنطمت مث قالت وهي مغضبة  
  لـكـع

ـــا     أخرج لتبـغ لنا مـاالً ومـزرعــة   كمــــ
  لـجيـراننـا مـال ومـزدرع

إن الـخليفـة للـسؤال     وأخدع خليفتنا عنها بـمسـألـة  
  )3(يـنـخـدع

زوجته تظهر لنا مهارتـه  مة على لسان هذه احلوارية البسيطة اليت أجراها أبو دال
الفائقة يف استخدام هذه التقنية اليت وظّفها يف السخرية من زوجته ، وصورها لنـا ـذا   

  .الشكل املضحك ، ويف الوقت نفسه حقّق ا مأربه يف إضحاك اخلليفة ونيل عطاياه
ابري درامية كثرية فيه تع)4(من األبيات الرائعة اليت صورت لنا مشهداً مسرحياً كامالً

                                         
  .111العربية يف اللغة واألدب ، ص معجم املصطلحات: جمدي وهبة وآخر : ينظر  ـ) 1(
  .244صحول األدب يف العصر السلجوقي ، : حممد التوجني  ـ) 2(
  .81ـ  78ديوانه ، ص: أبو دالمة  ـ) 3(
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حينما أراد أبو نواس السخرية من خبلـه وشـحه يف   " الفضل الرقاشي"تظهر على وجه 
  )هزج(                  :األبيات التالية 

  يناغـي اخلبـز والسمـكا    رأيـت الفضـل مكتئبـا  
ـّس رأسه وبكـــى    فقطب حيـن أبصـرنـي     ونـك
ـــم      فلما أن حـلـفـت لـــه   ـــي صـائـ بأن

  )1(ضـحـكا
اليت كفت عن كالمه ، فعلى الرغم من أن الفضل مل ينبس بكلمة إالَّ تعابري وجهه 

ورمبا جاءت أبلغ من كالمه ، بعكس الشاعر الذي أخذ تذكريه حبرمـة الطعـام علـى    
ـّكأ على  تقنية من املشهد املسرحي وهي تقنية احلوار اليت نادراً ما "الصائم، وهو بذلك ات

، أي أنه استخدمه من طـرف  )2("املوسع يف الشعر العريب القدمي نصادفه على هذا النحو
  .على مالمح وجهه وتصرفاتهقوله واحد إلفحام خصمه ، الذي ظهر ما يريد 

يف شعرهم الساخر أبو نواس ، الذي وظّفه " احلوار"من الشعراء الذين استخدموا 
كر للديار ، حيث إلثبات دعوته التجديدية وصدقها وإبطال ما يتمسك به خصومه من ذ

  )بسيط(                    :يقول 
  ال در درك قل يل من بنو أســد  قالوا ذكرت ديار احلي من أسد  
ليس األعاريب عند اهللا من     ومن متيـم، ومن قيس وإخوم  

  أحد
صفـــراء تعتــق بــني املـــاء     دع ذا عدمتك، واشرا معتقة  

  )3(والزبــد
طريقة يكشف فيها عن ثقافة خصـمه   فقد وجد يف احلوار" علي بن اخلليل"أما 

البدوية وجهله بأسباب احلضارة اجلديدة ، كاشفاً عما يعانيه من تناقضات ومفارقات يف 
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  )جمزوء وافر(       :حياته ، وما يعتقده من أفكار وحيمله من مبادئ ، حيث يقول 
  ويصبـح يـدعـي الـعـربـا  يروح بنسبــة الـمـولــى  
ك يــدركـــــه إذا   ــــذافــال هـــذا وال هـ  
  طـلـبــا

ـــي   أتــيـــنــاه بـشــبـــــوط   ـــرى ف ت
  ظـهره حـدبـا

ـــب    أمـا لـخـلـك مـن: فقال   ـــام يـذهـ طـعـ
  السـغبا

ـــرك    فصـد ألخيـك يـربـوعـا   ـــا واتــ وضـبـ
  اللـعــبــا
  ـك والنـسـرين والغـربـا   ـ ـلـه ريــح املس تفرش  
ــام مـولـيـــا  وق    فـأمسـك أنـفــه عـنـها  

  )1(ــربــــاط
] الـيت [وأساليبها "فهذه احلوارية الساخرة تكشف لنا عن سخرية علي بن اخلليل 

تبدأ من مالحظة التناقض بني القول والفعل واملظهر واجلوهر واملعىن وغري املعىن املنطـوق  
بـني   ، ومتتد إىل مالحظة املفارقة اليت تنبع مـن التجـاوز  ]عند خصمه[واملسكوت عنه 

  .)2("النقائض أو اجلمع بني خصال متضاربة متنافرة أو االدعاء مبا هو غري موجود
ـّف يف سخريته  أما احلوار عند حممد بن يسري الرياشي ، فقد وظّف بشكل مكث

  )طويل(          :من الرقاشني وقدورهم ، وذلك عندما قال 
  وسافيـايـل عليها الريح تربا     ملن هذي القدور اليت أرى :فقلت  
ـــل      وهل خيفى على كل ناظر: فقالوا   ــاش إن تأمـ ــدور رق ق
  رائـيـــا

  إذا ما مل يكن عـواريا: فقالوا     معهد قدوره باللحم مىت :فقلت  

                                         
  . 184ـ  14/183األغاين ، : األصفهاين  ـ) 1(
  .78صم ، 2009، مارس  604منشور مبجلة العريب ، ع  سخرية املقموع ، مقال: جابر عصفور  ـ) 2(
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  )1(هيا كما العنكبوت نسجك تكون  وإال فإا ،األضحى إىل األضحى  
ـ   ب فهذا احلوار املتخيل مع أناس آخرين خربوا قدر رقاش ، كشفت لنا عـن عي

ملـيء بصـور   ل ياجتماعي استشرى يف اتمع العباسي ؛ لكنه جاء بأسلوب قصصي مج
محة والفكاهة أو السخرية لبال"التورية وعدم املباشرة يف نقد اخلصم ، حيث أتى الشاعر 

وهذه احلوارية السـاخرة جعلـت مـن    . )2("الالذعة اخلفية يف ظاهرها ، والنكتة البارعة
" ابن يسري"ناقض قصيدة الفضل بن عبدالصمد الرقاشي اليت قصيدة يتميز عن الموضوع 

  )طويل(          :بقوله " الفضل"اليت بدأها وفيها " الفضل"
تناول بعـد األقربيــن       لنـا من عطـاء اهللا دمهاء جونة  
  )3(األقـاصيــا

  
  :ثانياً ـ القيمة األدبية لشعر السخرية 

اتمعات نتيجة حلاجتها املاسة هلا من املتعارف عليه أن األجناس األدبية تظهر يف 
يف معاجلة بعض القضايا واملشكالت اآلنية ، ويف الغالب كان املثقفون هم من يتصـدون  

ـَّاب ، وهذا بالفعل ما مر به  عامـةً يف  ) أدب السـخرية  ( هلذه املهمة كالشعراء والكُت
تلمسون أوجـاع  العصر العباسي والشعر على وجه اخلصوص ، الذي أخذ الشعراء فيه ي

األفراد وحيسون ا عن قرب يف معاجلتهم لقضايا من قبيل البخل والتطفيل والتثاقل وغريها 
توافر عنصرين يف كل ما يصح أن نطلق عليه أدباً، "من العيوب املختلفة ، ومبا أنه البد من 

العنصرين حتقّقا  ، فإن هذين)4("الفكرة وقالبها الفين أو املادة والصيغة اليت تصاغ فيها: مها 
ـّر  عن أفكارهم وما يدور يف خلجام من  به الشعراءبالفعل يف شعر السخرية الذي عب

وبذلك عاجلوا قضايا واقعهم وما يدور من أحداث . )5(أحاسيس حيال آالم أفراد جمتمعهم
 سياسية انعكست على الطبقات الدنيا بالظلم والفقر واألمراض االجتماعية املختلفة ، ومبا

                                         
  .201ـ  2/195احليوان ، : اجلاحظ  ـ) 1(
  .187ـ  176، ص)العصر العباسي ( تاريخ األدب العريب : إبراهيم علي أبو اخلشب  ـ) 2(
  .2/200البخالء ، : اجلاحظ  ـ) 3(
  ).وىل مقدمة الطبعة األ( األدب املقارن ، : حممد غنيمي هالل  ـ) 4(
  ).مقدمة الطبعة األوىل ( األدب املقارن ، : حممد غنيمي هالل  ـ) 5(
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قيمة األدب الساخر ال تصدر من مضمونه فحسب ، وال من الصـرخة األخالقيـة   "أن 
الكامنة يف بنيانه ، ولكنها تنبع من شكله األديب الذي يعكس احلياة االجتماعية بشـكل  

عند شعراء هذه الدراسة تنوع ما بـني أبيـات   ، فإن الشعر الساخر كما رأيناه )1("متميز
يف طابعها العام ، مقطوعات ساخرة وقصائد مطولة سـاخرة  متناثرة ضمن قصائد جادة 

مثالً ، ومجيعهم عبروا عـن مشـاعرهم    "كقصيدة بغلة أيب دالمة"عنيت مبوضوع واحد 
وطبيعة املوضوع الذي يقولون حسب املواقف اليت يستدعيها القول أو احلالة اليت هم فيها 

إلنسان وطبائعه وعيوبه املختلفة سخروا فيها من افيه؛ ولذلك جاءت موضوعام متنوعة 
  .هجرا لظى املوقد اليت ان والثياب البالية والقدور ويبالقدر الذي سخروا فيه من احل

وأمثال شعراء السخرية يف هذه الدراسة ـ السيما املغمورون منهم ـ أكثر تنويعاً   
شـعراء  "كتابـه  يف " إبراهيم النجـار "نجد وابتكاراً للموضوعات غري املألوفة حىت إننا لَ

ومجيعهم ـ كما سيالحظ القارئ ـ كشفوا عن وجه   :"يقول عنهم " عباسيون منسيون
الفحول املنقطعني الذين ال ينبعثون وال ينطقون إالَّ بأمر " )2("ه لدىهللشعر خيتلف عن وج

، كما يقول ابن املعتز ، أو أولئك الذين ذكرهم أبو الفـرج  )3("اخللفاء وامللوك والوزراء
على أبواب األشراف ، ونزلوا بالشـعر مـن عليائـه ،    )4("يديهم الرقاع يطوفون اوبأ"

. )5(مألوف املديح والنسيب والرثــاء وخرجوا به عن أركانه اليت أقرها أهل الصناعة من 
كما خرجوا به عن مذاهب األقدمني من جماري ألفاظه وإقامة أوزانه ومعـارض صـوره   

هذا الواقع والكشف عما اسـتتر  حلي ، وذهبوا يف تعرية وانغرسوا به يف تضاريس الواقع ا
  .)6("منه مذاهب شىت

وبالفعل فقد تنوعت موضوعات شعر السخرية لشعراء هذه الدراسة ، وعكست 
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لنا تأثرهم ببيئتهم وما يعتريها من تناقضات يف سلوك األفراد ، ويف احلقيقة أن االهتمـام  
ر خاصة بوصفه جنساً أدبياً يقوم أساساً علـى  والشعذا اجلانب هو شأن أدب السخرية 

أنَّ ، إالَّ )1(هذه الثنائية يف احلياة االجتماعية مسـة األدب عامـةً  وثنائية الظاهر واجلوهر ، 
كثرياً يف الشخصيات اليت انتقدوها ؛ ألم رأوا يف خمالفـة  عليها شعراء السخرية ركّزوا 

ن رصد لنا هذا ، وخري م هاط ضعفاقنالشخصية وإحداها لألخرى منفذاً لكشف عيوب 
  )متقارب(    :  التناقض ابن الرومي حينما تصورها يف رجل خبيل ، حيث قال 

  وليس بـبـاق وال خـالــد    يقتـر عيسى علـى نفســه  
  )2(تـنـفـس من منخر واحد    لتـقـتـيـرهطيـع ـتـولـو يس  

، وقد تراوح هجاؤه من يف األسلوب والصورة "أما أبو نواس فقد طور هو اآلخر 
الناحية الفنية بني اهلجاء املقذع ، وقد متثل يف هجائه السياسـي واحلزبــي واهلجـاء    

  .)3("بالروح الضاحكة كما يف هجائه الفين الكاريكاتوري] املمزوج[ )*(الساخر
  )طويل(          :حيث يقول يف جعفر الربمكـي 

محن يف سعـة إذا زاده الر   زداد خبال ودقــةـراً يـعفـأرى ج  
  الـرزق

ملا حسبتــه النـاس إالَّ مـن       ولو جاء غري البخل من عند جعفر  
  )4(احلمـق

، حيث جند أبا نواس يقول فيما عين آخرون بالثقالء وما يبدو عليه من تبالة وثقل 
  )جمزوء بسيط(                   :يف أحدهم 

ـــاس      خاف من األرض أن متيـد بــه   ـــع الن فأوسـ
  كلـهـم ثـقـــال

ـــت     أشرق بـالكـأس حيــن أنـظـره   ــو شرب ول

                                         
  .110السخرية يف أدب إميل حبيبـي، ص: ياسني فاعور  ـ) 1(
  .هناعبداألمري علي م: ، حتقيق  2/160ديوانه ، : ابن رومي  ـ) 2(
ـّه على هذا التركيب ـ  )*(  .21ص: وعلّق عليه ، ينظر ] اهلجاء الساخر[سبق للباحث أن نب
  .184صالدراسات النقدية احلديثة عن أيب نواس ، رسالة ماجستري ، : أمينة احلشاين  ـ) 3(
  .519ديوانه ، ص: أبو نواس  ـ) 4(
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  )1(الزالل والـعـســال
أما بشار بن برد فلم يرحم غباء اآلخرين ومحقهم وجهلهم ، فالتهكم شيء ثابت 
يف طبعه حىت مع أقرباء اخلليفة ، مثلما مر بنا يف أحد املواقف اليت كم فيها مـن خـال   

، علماً بأنه يعلـم أن بشـاراً   )2(أثقب اللؤلؤ:  ما صنعتك ؟ فأجابه: اخلليفة عندما سأله 
ويف موقف آخر شبيه ذا املوقـف،  . أعمى ال يبصر ، من هنا مل يرحم فيه غفلته ومحقه 

  )بسيط(:   عندما سأل رجل بشاراً عن بيت أحدهم فدلّه بشار عليه ، مث أنشد متهكماً 
  )3(ان ديهقد ضل من كانت العمي       أعمى يقود بصرياً ال أبا لكمو

فمثل هذه املواقف قد تكون إجيابية أكثر مما تبدو عليه يف الظاهر مـن سـلبية ال   
 )*()أناتول فـرانس  ( الذي عناه يرضاها املقصودون ا ؛ وذلك إذا فهمنا التهكم باملعىن 

والتهكم الذي أرغب فيه ليس فيه من شيء من :" عن التهكم بأمثال هذه الفئة عندما قال 
، إنه ال يستهزئ باحلب واجلمال ، فهو رقيق وفيه عطف ، فضحكه يكظم مـن   القساوة

الغيظ ، وهذا التهكم هو الذي يعلمنا أن نسخر من األشرار واحلمقى ، ولواله ألفضى بنا 
بالفعل فأمثال هذه الطائفة ـ السيما ممن تعرض هلما بشار يف   .)4("الضعف إىل كراهيتهم

ون هناك خصومة حقيقية بينهم وبني الشاعر الساخر لسبب موقفيه السابقني ـ قد ال تك 
منهم عرضية وليست طبعاً متأصالً فيهم ، ومـن  ، كون هذه املواقف اليت صدرت  وجيه

هنا يكون التهكم نوعاً من الشفقة أكثر منه انتقاداً الذعاً مثلما نراه عند بعـض شـعراء   
اخللل يف عامل الظـواهر  "حظة الذين ال يكتفون مبالالسخرية ـ مع فئة من خصومهم ـ   

أنّ وراء هذا اخللل الظاهر خالالً ] السخرية عندهم[أن تالحظ وإمنا تعدت ذلك إىل ... 
مثالً يصب جام سخطه وغضبه على " احلمدوين"؛ لذلك جند )5("باطناً يهدد جوهر العامل

جمـزوء  (     :أحد الثقالء نافياً عنه أن يكون من عداد األسوياء من الناس ، حيث يقول 

                                         
  .535املصدر نفسه ، ص ـ) 1(
  .3/23 األغاين ،: األصفهاين  ـ) 2(
  .حسني محوي: ، حتقيق  2/555ديوانه ، : بشار بن برد  ـ) 3(
 ).م1924ـ  1844( كاتب فرنسي ـ  )*(
  .م1932، )1(ج  ،)12(كم اجلاحظ ، جملة امع العلمي العريب بدمشق ، مج : شفيق جربي  ـ) 4(
  .40، صمقدمة للشعر العريب : أدونيس  ـ) 5(
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  )رمل
  يف حـرام الناس إن كنـــت مـن الناس تعد    
  )1(ولقـد أنـبـئـت إبـلـيـــس إذا رآك يــصــد    

  :فيما ضاق ذرعاً بأحد الطفيليني فقال فيه 
ـــر اهللا     أراك الـدهـــر تـطـرق كل دار كـأمـ

  )2(يـحـدث كـل ليـلـه
لثقالء والطفيليني أو تلك الـيت  فمثل هذه النصوص املليئة بالسخرية من البخالء وا

العـريب مل  تتناول املتاع أو احليوان أو شابه بالسخرية تكشف لنا عن وجه جديد للشعر 
 )3(يكن مألوفاً القول فيه من قبل وجمرد تناول مثل هذه املوضوعات تثري الفكاهة والسخرية

  .ين وابن يسري وغريهمفكيف إذا أبدع فيها من تناوهلا مثلما رأينا عند أيب دالمة واحلمدو
عدها أحد الدارسني " شاة منيع"لذلك فال عجب من أن جند قصيدة ابن يسري يف 

القصائد يف الشعر العريب دقةَ وصف ، وفرطَ سخرية ، وخفةَ روحٍ ، واحنراف من فرائد "
واألطرف من ذلك هو اختاذ احليوان خصماً لدوداً تضفي ـ عليه ـ بعضاً من   . )4("فكاهة

لو كانـت شخصـاً   : "لصفات البشرية ، كاملكر واحلقد على تصرفاته البهيمة حىت قيل ا
ـّه يصدر بأفعاله عن عقل وسوء نية ، ومن مث فهو يصب عليها  من ألوان اهلجاء ما لو صب

  .)5("على ذي مروءة من البشر جلدع أنفه ونال من كرامته
ثل لنا عصره ميألدبية يف كوا إضافةً إىل ما سبق ، فإن قيمة هذا النوع من الشعر ا

ـِتنا نعرف أنه جمتمع  تفاوتت فيه مستويات حياة النـاس ، وتفاوتـت   "خري متثيل حىت ب
، واختلفت مصادرها وطبيعتها ، وكما نشأت فيه طبقات حرفية متـارس  وسائل عيشهم 

س حرفـاً  أمناطاً من احلرف والصناعات اليت تقتضيها احلياة احلضرية ، كذلك طبقات متار
ظهرت على هامش هذه احلياة أيضاً مثل التكسب باحليلة والكدية والتطفيل والتكسـب  

                                         
  .2/283ريد ، العقد الف: ابن عبد ربه  ـ) 1(
  .119التطفيل وحكايات الطفيليني وأخبارهم ونوادر كالمهم وأشعارهم ، ص: اخلطيب البغدادي  ـ) 2(
  .187صتاريخ األدب العريب ـ العصر العباسي ، : إبراهيم علي أبو اخلشب  ـ) 3(
  .562، صالشعر والشعراء : مصطفى الشكعة  ـ) 4(
  .563، صاملرجع نفسه  ـ) 5(
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  .)1("واألدب عامةباألدب والشعر 
ـّل لنا شعر السخرية يف القرنني الثاين والثالث اهلجريني بيئته وعصـره،   بالفعل مث

فيه مـن الـثقالء   فالشعراء فيهما سخروا من األمراء والوزراء بالقدر نفسه الذي سخروا 
، كمـا   كفاف العـيش والبخالء وغريهم من طبقات اتمع املسحوقة اليت تعيش على 

وعيوب أفراده اخلُلُقية واخلَلْقية على حد سواء حىت عاجلوا كثرياً من قضايا اتمع وعيوبه 
قللون راقية بعيدة عن الفهم القاصر الذي يعتقده املغدا شعر السخرية حيمل أفكاراً ومعاين 

  .من شأنه

                                         
، أكتوبر ـ نوفمرب  )3(، ع )13(الفكاهة والضحك ، مقال منشور مبجلة عامل الفكر ، مج : أبو زيد  أمحد ـ) 1(

  .12، صم1982ـ ديسمرب 



  
  
  
  

  رابـعالالفصل 
  دراسـة الفنـيــةال

  
  
  

  : املبحث األول   
  .ـ بنـاء قصيدة السخرية             

  .ـ الوزن والقافيــة             
  .ـ املعجم الشعـري    

  :املبحث الثاين   
  .ـ الصورة الشعرية             

  .ـ التقليد والتجديد             
  .ـ الطبـع والصنـعـة      
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   رابعال صلالف
   دراسة الفنيةال

  

    : توطئــة 
، بوصفه اجلانب األكثـر أمهية يف هذه الدراسة يف هذا الفصل سيتناول الباحث 

بالبنية الفنية لشعر السخرية شكالً ومضموناً وما امتاز به هذا النوع عن غريه مـن   تعلقي
قصـيدة السـخرية   كما سيقوم الباحث بدراسة البناء العروضي لأنواع الشعر األخرى ، 

شعرائها ، كما سيتعرض الباحث للبناء ليستجلي بناءها الوزين وأكثر القوايف دوراناً لدى 
اللغوي لشعر السخرية يف هذه الدراسة الذي يعد انعكاساً طبيعياً لبيئة الشاعر ، إضـافةً  

باحث مث سيختم ال. لدراسة الصورة الشعرية لبيان دورها يف الرفع من قيمة النص الشعري 
هذا الفصل باحلديث عن أربع قضايا نقدية مهمة ترددت يف ثنايا تراجم شـعراء هـذه   
الدراسة وظهر أثرها يف أشعارهم اليت عرضنا هلا ضمن الفصل الثاين ، ولـذا سـنبدأ يف   

  :دراسة هذه اجلوانب الفنية املهمة وذلك على النحو التايل 
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  املبحث األول 
  

فنية مهمة ، تتعلق بشعر السخرية ، بوصـفه ذا   ة جوانبثالثل يتناوهذا املبحث 
اجلوانـب  دراسة هـذه  بنية حية متآلفة ومترابطة بناًء ووزناً ولغةً شعرية ، ولذلك ميكننا 

  :التايل  الشكلعلى الفنية 
  

  :أوالً ـ بناء قصيدة السخرية 
يف  الشـعر األخـرى  طال قصيدة السخرية التطور نفسه الذي طرأ على أغراض 

معنياً بالغوص على أفكـاره  "العصر العباسي ، فمن حيث األفكار أصبح الشاعر الساخر 
وإجادة ترتيبها وإحسان تصويرها ، كما صار مدركاً لنوع من الوحـدة يف قصـيدته،   

، حاله يف ذلك حال أغلب شـعراء  )1("وخباصة إذا قلّت أبياا ونبعت عن جتارب صادقة
علي بن اخلليل ، وإمساعيل "السخرية يف هذه الدراسة كـشعراء العصر العباسي ، إالَّ أن 

" يف بغلته وسجنه"ابن عمار ، وأبان الالحقي ، وخملّد بن بكّار ، وأيب دالمة يف قصيدتيه 
قد أبانوا عن نوع جديد من القصائد البسـيطة  " يف قدور الرقاشي"وابن يسري يف قصيدته 

الذي اختطّه امرؤ القيس ومـن جـاء   )2(التقليديخلَت من املقدمات التقليدية والشكل 
، فيما جاء املضمون مناسباً للفن الساخر من اإلغراق يف التصوير الساخر ووصف )3(بعده

اجلزئيات واإلكثار من التشبيهات املضحكة ، مما جعل الشكل واملضمون ممتزجني حىت إنه 
عيل بن عمار اليت سخر فيها ، ومثال ذلك ما جنده يف قصيدة إمسا)4(يصعب الفصل بينهما

من جاريته ، مسترسالً هو اآلخر يف وصف دقائق عيوا اجلسدية واألخالقية ، وقد بلغت 
تعديالت فنية من حيث :"، وقد شهد العصر العباسي عامةً )تسعةً ومخسني بيتاً ( قصيدته 

، ومن مث جند  الشكل واملضمون ، أي من حيث اللفظ واألسلوب والوزن والقافية واملعىن

                                         
  .163ـ  162ص العباسي ،حركة التجديد يف الشعر : حممد عبدالعزيز املوايف  ـ) 1(
  .18صفصول يف الشعر ونقده ، : شوقي ضيف : ينظر  ـ) 2(
  .85، صاملوشح : املرزباين : ينظر  ـ) 3(
  .151ص حركة التجديد يف الشعر العباسي ، ـ) 4(
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  .)1("فروقاً بني شعر العباسيني وشعر السابقني يف ج القصيدة
وقصائد السخرية ليست استثناًء من هذه التعديالت ، فمثلما وجدنا قصائد طويلة 
يف عدد أبياا ، جند قصائد أخرى أقل طوالً من قصيديت أيب دالمة وإمساعيل بن عمـار،  

وابن يسري الرياشي ، وخملّد بن بكّار ، وأبان الالحقـي؛   مثلتها قصائد لعلي بن اخلليل ،
وذلك فرضه مضمون قصائدهم الساخرة من بعض األشخاص املعاصرين هلم أو قضـايا  

ـّر شعراء السخرية ـذا   أخرى كقضايا البخل أو احلسد والتثاقل أو ما شابه ، وقد عب
ائد ، يف هذا النوع من القص)2(الفنية الكاملة مالشكل الفين عن جوانب من جوانب جتار

الذي يالحظ فيها التركيز على املضمون أكثر منه على شكل القصيدة ، ولذلك وجـدنا  
ـّروا عن جتارم الفنية يف هذا النوع من الشعر من خالل البيت  أغلب شعراء السخرية عب

ة مل عندما يشعرون أن القصـيد "الوحيد ، واملقطوعة والقصيدة الطويلة واملتوسطة ، فـ
أو مل حتقق هلم اهلدف الذي يرجونه يف التعبري املباشر تسعفهم يف سرعة الرد على اخلصم 

نراهم يلجؤون إىل البيت أو املقطوعة . )3("عن الفكرة امللحـة اليت تضغط على مشاعرهم
  .مثلما جند عن بشار ، وأيب نواس ، وابن الرومي ، واحلمدوين ، وابن بسام ، مثالً

صيدة الشعرية عموماً تعتمد على بعض املقومات األساسية وبواسـطة  الق"ومبا أن 
تلك املقومات تتحول من جمرد ألفاظ إىل بناء حي متكامل األجزاء له مدلوالته النفسـية  

، فإن قصيدة السخرية مل ختلُ من املقومات اليت كان أمههـا خلوهـا مـن    )4("واملعنوية
صائد العصر العباسـي ، كاملقدمـة الطلليـة ،    املقدمات التقليدية اليت عرفت ا بعض ق

والغزلية ، ووصف الشيب والشباب ، ووصف الظعن ، والفروسية ، أو تلك املقـدمات  
اجلديدة اليت ارتبطت بالعصر العباسي كاملقدمة اخلمرية ، ومقدمة احلكمـة ، ومقدمـة   

األجـزاء   وبذلك ظهرت قصيدة السخرية بناًء واحداً متكامـل . )5(وصف مظاهر الطبيعة

                                         
  .167، صالتقليد والتجديد يف العصر العباسي : صالح مصيلحي عبداهللا  ـ) 1(
  .407موازنة بني شعراء املهجر الشمايل ومجاعة أبولو ، ص :بو مجعة بو بعيو : ينظر  ـ) 2(
  .28ـ  27صالشعر اجلاهلي مراحلة واجتاهه الفنية ، : سيد حنفي حسنني  ـ) 3(
  .407موازنة بني شعراء املهجر الشمايل ومجاعة أبولو ، ص ـ) 4(
  .46ـ  22ص مقدمة القصيدة العربية يف العصر العباسي األول ،: حسني عطوان : ينظر  ـ) 5(
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يف وصف دقائق العيوب ، اليت تتناول موضوعاً واحداً بتركيز وإغراق  )*(املترابطة واملتآلفة
ورسم الصور الساخرة ألجزاء اجلسم وعيوبه ـ سواء أكان إنساناً أم حيواناً أم مجاداً ـ   

، كما أن قصيدة السـخرية جـاءت   مثلما هو احلال عند أيب دالمة وابن يسري الرياشي 
ة يف ألفاظها وأوزاا يف تالؤم متني بينهما وبني املادة األوىل اليت تتمثل يف املعـىن ،  موحد

من هنا جند قصيدة السخرية سهلة . )1(حيث مثلت األلفاظ والعبارات واألوزان املادة اخلام
  .األلفاظ وخفيفة األوزان يف الغالب 

الدراسة ، ممن أثبتنـا   هذا فيما يتعلق ببناء قصيدة السخرية عند أغلب شعراء هذه
  .هلم قصائد ساخرة

، قد نظمـا قصـيدتني   "أبو دالمة ، وابن يسري"مع ذلك ، وجدنا اثنني منهم مها 
يف مقدمتها ، فأبو دالمـة يبـدأ   ، السيما )**(ساخرتني بدآها بالشكل التقليدي للقصيدة

يـل  قصيدة ـ سخر يف آخرها بزوجته وأوالده ـ بداية تقليدية ، حيـث يـذكر الرح    
                :والوداع، فيقول 

  )البسيط(  
يوم الوداع فما جاؤوا وما     إن الـخليط أجد البني فانتجعوا  

  رتعوا
يوم الفراق حصاة القلـب      واهللا يعـلم أن كـادت لـبينـهـم  

  تنصدع
مث يتخلص من بعد هذين البيتني إىل موضوعه الرئيسي الذي يسخر فيـه مـن أم   

  : الدالمة وأوالدها ، حيث يقول
ـــا     عجبت من صبييت يوما وأمـهم   ـــة لـم أم الدالم

                                         
  ".قصر القصيدة وخلوها من املقدمات حيقق هلا وحدة موضوعية ، أبرزها متاسك أبياا"ـ  )*(

 .186، ص)قضايا واجتاهات ( القصيدة العباسية : عبدالعزيز التطاوي   
  .88، صشكل القصيدة العربية : جودت فخر الدين  ـ) 1(
وسـتعثر يف  "يف قوله ) ابن طباطبا ( العباسي هو ما أشار إليه رمبا هذا النوع من نظم القصائد يف العصر ـ   )**(

  ...".أشعار املولدين بعجائب استفادوها ممن تقدمهم ولَطفوا يف تناول أصوهلا منهم 
 .12عيار الشعر ، ص: ابن طباطبا   
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  )1(هاجها الـجزع
فيما جند ابن يسري الرياشي يبدأ قصيدته مبطلع وصف فيه بستانه األنيق الذي أتت 

  :عليه شاة منيع ، فأكلته حيث يقول 
ناضر اخلضرة ريــان       لـي بـسـتـان أنـيـق زاهــر  

  )2(يـرف
بعدها إىل السخرية  )*(فية مخسة عشر بيتاً ، ختلّصوقد خصص هلذه املقدمة الوص

  .من شاة منيع وعيوا اجلمة لتبلغ أبياته فيها بذلك أربعني بيتاً 
، سـخر يف  ضمن قصيدة طويلة " عمرو"فيما وردت أبيات ابن الرومي يف املدعو 

  )جمزوء بسيط(            :أواخرها من خصمه وذلك حيث يقول 
  )3(ويف وجـوه الكالب طول     وجهـك يا عمـرو فيه طول  

من بني هؤالء تفرد أبو نواس ببناء قصيدة مجع فيها بني الغزل والسخرية ، حيث 
  :يقول 

ـــة       وجـه جنـان كأنـه القمــر   ـــي لـيـلــ فـ
  )4(الـثــالثـيـــن

من شكل تقليدي ، وانفردت بـه   يدتان السابقتانوباستثناء ما ظهرت عليه القص
شكل خمتلف يف بناء قصيدة السخرية ، ميكننـا وصـف قصـيدة     قصيدة أيب نواس من

من الواضح أن هذا النوع من نظم الشعر يرينـا  و، "القصائد البسيطة"السخرية بأا من 
ال ينفصل فيـه   )5(عمق الصلة بني مضمون القصائد وشكلها اخلارجي بوصفها بناًء كلياً

  .الشكل عن املضمون أو العكس
لقدماء تفضيلهم للنموذج اجلـاهلي بوصـفه النمـوذج    وإن غلب على نقادنا ا
                                         

  .78ديوانه ، ص ـ) 1(
  .14/20، األغاين : األصفهاين  ـ) 2(
جزء إىل جزء خروجاً يشعر بالتحام األجزاء ومتاسكها ، وال يوجد حـواجز  اخلروج من :"التخلص معناه ـ   )*(

  ".واضحة بينها
 .321، ص)يف ضوء النقد احلديث ( بناء القصيدة يف النقد العريب القدمي : يوسف حسني بكار   

  .عبداألمري علي مهنا: حتقيق  5/187 ديوانه ، ـ) 3(
  .546ص ديوانه ،ـ) 4(
  .176،  166صوحدة القصيدة ، : وس بسام قط: ينظر  ـ) 5(
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إالَّ أن . )2(مثلما أشار إىل ذلك اآلمـدي يف املوازنـة  " عمود الشعر"؛ ألنه ميثل )1(األكمل
قصيدة السخرية مل يكتب هلا الشيوع واالنتشار إالَّ ضمن النموذج البسـيط املتضـمن   

شعراء هذه عند وعباراته مثلما مر بنا موضوعاً واحداً ومضموناً متميزاً يف ألفاظه وأوزانه 
  .الدراسة

  :ثانياً ـ الوزن والقافية 
يف هذا اجلانب بناء قصيدة السخرية من حيث الوزن والقافية من خـالل   سندرس

نا يف هـذا  تقطيع ست قصائد بوصفها مناذج منوعة لقصيدة السخرية ، مث سنختم حديث
ناً ، وأوفر القوايف استخداماً لدى شعراء هذه اجلانب جبدولني يلخصان أكثر األوزان دورا

الدراسة عامةً ، واآلن نبدأ دراسة ست من قصائد السخرية اليت ختريناها وذلك على النحو 
  :التايل 

  

  :القصيدة األوىل 
  :قصيدة أيب دالمة يف بغلته اليت مطلعها 

وبعد الغــر مـن خضـر          أبعد اخلـيـل أركبـهـا كـراماً
  )3(البـغال

، يتضح لنا أـا  )تسعة ومخسني بيتاً ( عند تقطيع أبيات هذه القصيدة اليت بلغت   
البحور ؛ يشتد إذا شددته ويـرق إذا  أَلْني "، وميزة هذا البحر أنه )حبر الوافر ( بنِيت على 

  .)4("رقَقْته
نا هذه امليزة جعلت الشاعر يسترسل وتنثال عليه املعاين وتنهمر اماراً ، ومن هو  

جمرد بناء نظري تصوره التفاعيل اردة معزولة عن سـياقها  "جند أن الوزن الشعري ليس 
اللغوي والشعري ، بل أضحى ظاهرةً تسجل البناء املوسيقي للعمل الشعري ، وتكشـف  

يدخل يف عالقة يتفاعل فيها مع سائر عناصر العمـل الشـعري   عن بعده الصويت الذي 

                                         
  .10، صدراسات ومناذج يف مذاهب الشعر ونقده : حممد غنيمي هالل : ينظر  ـ) 1(
  .5ـ  4، صاملوازنة بني شعر أيب متام والبحتري : ينظر  ـ) 2(
  .96ـ  94ديوانه ، ص ـ) 3(
  .1/92، مقدمة اإللياذة : سليمان البستاين  ـ) 4(
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ة اجلديدة للوزن وعالقتها بعناصر العمل الشعري األخرى نـرى  وهذه القراء. )1("األخرى
؛ وذلك بالنظر إىل تفعيالت حبره الست وتناسبها مع موضوع )*(أا تنطبق على هذا النص

  : النص الساخر ، وتفعيالت البحر الوافر هي 
  مفاعلنت ، مفاعلنت ، فعولن      مفاعلنت ، مفاعلنت ، فعولن 

تقع فيه علة واحدة دائمة ، وهي وجوب حذف سـبب   ومعروف أنّ هذا البحر  
خفيف من التفعيلة الثالثة والتفعيلة السادسة وتسكني ما قبلهما ، وتنقـل التفعيلتـان إىل   

مث يسكَّن اخلامس ) مفاعلَ(تصري ) = مفاعلنت): (القطف(، وهذه العلة تسمى )2()فعولن(
د وردت يف القصـيدة كلـها يف   وق. )3()فعولن(تساوي ) مفاعلْ= (فتصبح ) بالعصب(

التفعيلتني الثالثة والسادسة ، أما زحاف العصب إضافة إىل التفعيلتني السابقتني ، فقد دخل 
  ).مفاعيلن(اليت تساوي  )مفَاعلْتن(لتصري )4(وذلك بتسكني اخلامس) مفَاعلَتن(على تفعيلة 
ـُر استخ:  القافية دامه عنـد شـعراء   فقد بنيت القصيدة السابقة على روي كث

الذي يسـبق  ؛ وهو روي الالم ، وقد جاء مطلقاً ومسبوقاً بألف مد متثل الردف )5(العربية
. )6(معهما حرف آخر من حروف العلة يف هذا املوقعالروي ، وجيب أن يالزمه ، وال يرد 

  :وهذا ما التزمته هذه القصيدة من بدايتها حىت ايتها ، ومثال ذلك قول أيب دالمة 
  ا يا رب   ل مركبــه     يزين مجـا       بغـال    فأبدلنـي

  )7(مجالـي

                                         
  .51، صالبنية اإليقاعية يف شعر البحتري : ريس عمر خليفة بن إد ـ) 1(
وهذا ال يعين أن البحر الوافر ال ينطبق أو ال يتناسب إالَّ مع الشعر الساخر ؛ ألن شعرنا العريب اجلاد نظـم  ـ   )*(

إالَّ مثال على ذلك وهي املغرقة يف ... ) أال هيب :( ، وما قصيدة عمرو بن كلثوم كثري منه على هذا البحر 
 .ديةاجل

  .85صتبسيط العروض ، : نور الدين صمود : ينظر  ـ) 2(
  .90ـ  89صدراسات يف علم العروض والقافية ، : أمحد حممد الشيخ : ينظر  ـ) 3(
  .51ص العروض وإيقاع الشعر العريب ،: عبدالرمحن تربماسني : ينظر  ـ) 4(
  .200ص علم العروض والقافية ،: راجي األمسر : ينظر  ـ) 5(
، يف العروض والقافية ـ دراسة حول الشعر العمودي وشـعر التفعيلـة    : عمر خليفة بن إدريس : ينظر  ـ) 6(

  .186ـ  185ص
  .106، صديوانه  ـ) 7(
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ملركبـهــو      يزين مجا      ببغلن    فأبدلنـي   بـهـايارب  
  مجايل

  //0/0/0     //0/0/0       //0/0    //0///0        //0///0    //0/0  
    لنفعو مفاعلنت     مفاعلنت        مفاعلْنت     مفاعلْنت     فعولن  
وهـي  ) احلذو(، وما قبل الردف جاءت حركة )ردف(، وألف املد )روي(فالالم 

  .، وقد أتت مناسبة مع الذي جاء بعدها)1()فتحة(
  

  :القصيدة الثانية 
  :قصيدة علي بن اخلليل اليت مطلعها 

ويصبــــح يـدعـــــي     يـروح بنسبــة الـمـولـى
  )2(الـعــربــا

جمـزوء  (على ) سبعة عشر بيتاً(ه هذه اليت بلغت بىن الشاعر علي بن اخلليل قصيدت
سبق أن عرفنا مبيزة البحر الوافر ، فمن البديهي القول أن جمـزوءه أرق  ، ومبا أننا )الوافر

وأخف ، وهذا ما جعل األبيات ذات إيقاع سريع ، وهذا اإليقاع هو األنسـب لشـعر   
ـَّد عليه حازم القرط وملـا كانـت   :"اجين عندما قال السخرية يف الغالب ، وهذا ما أك

البـهاء  اجلد والرصانة ، وما يقصـد بـه    أغراض الشعر شىت ، وكان منها ما يقصد به
والتفخيم ، وما يقصد به الصغار والتحقري وجب أن حتاكي تلك املقاصد مبا يناسبها مـن  

فخمـة  األوزان وخيلّها يف النفوس ، فإذا قصد الشاعر الفخر حاكى غرضه بـاألوزان ال 
أو الباهية الرصينة ، وإذا قصد يف موضع قصداً هزلياً أو استخفافياً وقصد حتقـري شـيء   

العبث به حاكى ذلك مبا يناسبه من األوزان الطائشة القليلة البـهاء وكـذلك يف كـل    
  .)3("مقصد

وهذا احلكم ، وإن كان يف إطالقه على أغلب األغراض ، تعميم ال يصح ، فإنـه  
سـيما يف  الجزائه على هذه القصيدة وما شاها من قصائد سـاخرة ـ   ينطبق يف بعض أ

                                         
  .186موسيقى الشعر العريب ، ص: عبدالرضا علي : ينظر  ـ) 1(
  .184ـ  14/183، األغاين : األصفهاين  ـ) 2(
  .266صء وسراج األدباء ، منهاج البلغا: حازم القرطاجين  ـ) 3(
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لنا ذلك من خالل استعراضـنا ألكثـر   حماكاة بعض األغراض ألوزان معينة ـ وسيتضح  
ـ أما فيما خيص نص علي بن اخلليل )*(األوزان دوراناً عند شعراء هذه الدراسة فيما بعد
زحاف  )**(شو القصيدة وعروضها وضرافإن املالحظ أنه خال من العلل ، بينما حلق ح

لتصـري  ) مفاعلنت(الذي يلحق تفعيلة الوافر عادةً ؛ وذلك بتسكني خامس تفعيلة  العصب
، والزحاف ـ عموماً ـ يعد أهونَ عيوب الشعر وهو   )مفاعيلن(اليت تساوي ) مفاعلْنت(

  .)1(لذلك جائز يف العروض
، فهو الباء املطلقة ، وهو كثري االسـتخدام  أما فيما خيص روي القصيدة :  القافية
  :مثالــه  .يف الشعر عامةً

  )2( لهم رغبـاـــوما عن مثـ    أترغب عن   بنـي كسرى  
  هلم رغبـا   وما عن مثـ    أترغب عن   بنـي كسرى  
    //0///0        //0/0/0             //0///0       //0///0     
  نت     مفاعلنت    مفاعلْ      مفاعلْنت      مفاعلنت         
  مفاعيلن      مفاعيلن      
  :القصيدة الثالثة 

قاهلا يف جاريتـه زمـردة   ) سبعة عشر بيتاً(هي قصيدة إمساعيل بن عمار اليت تبلغ 
  :بدأها بقوله 

ألـص وأخبث مـن        بـلـيـت بـزمــردة كـالعـصـا  
  )3(كنـدش

دة دائرة املتفق عند اخلليل وآخـر  ، ويلقّب بعم)املتقارب(وحبر هذه القصيدة هو 

                                         
 .174ص: ينظر ـ  )*(
هو البيت كله ما عدا العروض والضرب ، أما العروض فهو التفعيلة األخرية من صدر البيـت ،  : احلشو ـ   )**(

  .والضرب هو التفعيلة األخرية من العجز 
 .88،  73،  66اخلليل يف معجم العروض ، ص: حممد سعيد إسرب وآخر : ينظر   

  .183نقد الشعر ، ص: قدامة بن جعفر : نظر ي ـ) 1(
  .14/184األغاين ، : األصفهاين  ـ) 2(
  .11/371املصدر نفسه ،  ـ) 3(
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وهي  .)1(البحور العربية ، وسمي بذلك لتقارب أجزائه ؛ ألا مخاسية ويشبه بعضها بعضاً
:  

  فعولن، فعولن، فعولن، فعولن      فعولن، فعولن، فعولن، فعولن  
  ).فعولْ(وهو سكون حرف الالم يف  )*()القصر(وقد خلت هذه القصيدة من 

                                       ، وهـو حـرف نـادر الوقـوع رويـاً يف      )الشني(لقصيدة هو روي ا:  القافية
، وقد جاء يف هذه القصيدة مطلقاً وحركته هـي الكسـرة ، وتسـمى    )2(الشعر العريب

ما قبله متحركاً بالضمة ، والفتحة ، وقد تعاقبتا يف البيـتني  وقد جاء  ،)**()3()الْمجرى(
  .، وذلك يف البيتني السابقني )األطْيش(، )كُندش(يف كلميت : ثاين األول وال

يف ايـة   )*()احلذف(هلذه القصيدة عروضياً يتضح لنا دخول علة وعند دراستنا 
، وقـد اسـتفاض   )فَعلْ = فَعو ( تشكّل تفعيلة العروض ، فأصبحت اليت ) فعولن(تفعيلة 

، )4(لتخليط الذي يقع يف معظم قصائد املتقاربالشعر العريب يف استخدام هذا النوع من ا
الواقعة يف أغلب العروض ، والضرب كله يف هذه القصيدة ، ) فعولن(تفعيلة فنجد حذف 

الذي حيذف فيه اخلامس الساكن من التفعيلة ، وهو حـرف  ) القبض(مع وجود زحاف 
د ورد القـبض  وق. )5(، وحذفها هو األحسن عند األخفش)فعولُ) (فعولن(النون ، فتصري 

  :يف مواقع متفرقة من هذه القصيدة مثاله 
ومتشي   مع األســـفه      وتأىب الـرجال حتـب النـساء   

                                         
  .175، صدراسات يف علم العروض والقافية : أمحد حممد الشيخ : ينظر  ـ) 1(
 .ملتحرك قبلهعلة مزدوجة وهو حذف ساكن السبب اخلفيف من آخر التفعيلة مع تسكني احلرف ا: القصر ـ  )*(
  .196ص علم العروض والقافية ،: راجي األمسر : ينظر  ـ) 2(
  .هي حركة حرف الروي املطلقة : الْمجرى  ـ) 3(

  . 182، صموسيقى الشعر العريب : عبدالرضا علي : ينظر 
  ".سمي بالْمجرى ؛ ألن الصوت يبتدئ باجلريان يف حروف الوصل فيه"ـ  )**(

 .15الكايف يف العروض والقوايف ، ص: تربيزي اخلطيب ال: ينظر   
 ).فعو(فتصري ) فعولن(علة تطيح بالسبب اخلفيف من آخر التفعيلة : احلذف ـ  )*(
  .142صيف العروض والقافية ـ دراسة الشعر العمودي وشعر التفعيلة ، : عمر خليفة بن إدريس : ينظر  ـ) 4(
  .164، صكتاب العروض : األخفش : ينظر  ـ) 5(
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  )1(يشــاألط
ألط فه مع ألسـ    ومتشي    رجال   وتأبـر نساء  تـحببـن  

  يشي
   //0/0    //0/   //0/0   //0/          //0/0      //0/0    //0/0   //0  
  فعولن    فعولن   فعولن   فعو     ولُ  فعولن  فعولفعولن  فع   

  
  :القصيدة الرابعة 

وبلغت أبياا " حممد"ه لهي قصيدة أبان الالحقي اليت سخر فيها من جار له يقال 
  :، مطلعها )أربعة عشر بيتاً(

والفـرش     لـمـا رأيــت الـبــز والشــــاره  
  )2(قد ضاقـت بـه احلـاره
يتدفق سالسة وعذوبة "، وهو حبر )*(صيدة على البحر السريعنظم الشاعر هذه الق

وقد ناسب معاين الشاعر وألفاظه وصوره يف هذه . )3("حيسن فيه الوصف ومتثيل العواطف
معلوم أن أوزان الشعر هلا صلة بالصور "القصيدة اليت غلب عليها اإلغراق يف الوصف ، و

مبـا أن  . )4("أثر يف تفكريه وكذلك القافيةاملصوغة فيها ، فالبحر الذي خيتاره الشاعر ذو 
  :تفعيالت السريع مقسمة على النحو التايل 

  )*(مستفعلن مستفعلن فاعلن   مستفعلن فاعلن نمستفعل  
وهو حذف الوتد املفروق من آخر ) الصلم(فقد حلقت تفعيالت هذه القصيدة علةُ 

كون العني ، وهذا النوع مـن  بفتح الفاء وس) فَعلن(وتنقل إىل ) مفعو(فتصري ) مفعوالت(
                                         

  .11/371، األغاين : األصفهاين : ينظر  ـ) 1(
  .23/164األغاين ، : األصفهاين  ـ) 2(
  ".سمي سريعاً لسرعته يف الذوق والتقطيع"ـ  )*(

 .95الكايف يف العروض والقوايف ، ص: اخلطيب التربيزي : ينظر   
  .1/93، مقدمة اإللياذة : البستاين  ـ) 3(
  .266، صقارن األدب امل: حممد غنيمي هالل  ـ) 4(
  ).مفعالت(حذف الرابع الساكن ، فبقيت : مفعوالت فطُوِي ، والطي ) فاعلن(أصل تفعيلة ـ  )*(

 .95الكايف يف العروض والقوايف ، ص: اخلطيب التربيزي : ينظر   
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  :القصيدة ومثاله  )**(فقط، وقد وقعت يف أغلب أعاريض)1(العلل خاص بالسريع
والفرش قد ضـاقت بـه       ـارهـت البز والشـــــا رأيمل  

  حـارهـال
  ولفرشقد   ضاقت به لـ حـاره    تلبززوشـ  شاره  ملما رأيـ   
  /0/0//0   /0/0//0    /0/0    /0/0//0       /0/0//0    /0/0  
  مستفعلن    مستفعلن   مفعو     مستفعلن  مستفعلن   مفعو       

  فَعلن            فَعلن            
  

 يطـوى : ، فمـثالً  )مسـتفعلن (أما فيما يتعلق بالزحاف ، فقد طال تفعـيليت  
، )مستعلن(فتصبح ) مستفعلن(وهو حذف الرابع الساكن من التفعيلة والطي ، )مستفعلن(

، وهو حذف )اخلنب(ما جنده يف كثري من حشو أبيات هذه القصيدة ، كما نالحظ وهذا 
  :، ومثال ذلك يف القصيدة قول الشاعر )2()متفعلن(فتصري ) مستفعلن(الساكن األول من 

ـــد     زوج       جوبـةـقلت ملا   ذا؟ قيل أعـ   حممــ
  )3(عـمـــــاره

زووج عمـ     حمممدن     قلت ملـا  ذا قيل أعـ  جوبنت  
  مـاره

  /0///0     /0/0//0     /0//0      //0//0        /0///0    /0/0  
  فعلن مستعلن    متفعلن          فاعلن مستفعلن    مستعلن         
روي القصيدة هو الراء ، جاءت بعدها تاء مربوطة ساكنة شبيهة باهلـاء  :  القافية

، )4(ة ومل جتتمع مع الضمة وال الكسرةوجاءت فتح، )احلذو(يف النطق ، أما حركته فهي 
  .بل فتحة يف األبيات مجيعها ، فيما أتت األلف رِدفاً مناسبة حلركة الروي 

                                         
  .30، صالعروض وإيقاع الشعر العريب : عبدالرمحن تربماسني : ينظر  ـ) 1(
 .ن على تفعيلة واحدةألن األضرب جيب أن تكوـ  )**(
  .232يف إيقاع الشعر العريب ، ص: حممد أمحد وريث : ينظر  ـ) 2(
  .23/164األغاين ، : األصفهاين  ـ) 3(
يف العروض والقافية ـ دراسة حول الشعر العمودي وشـعر التفعيلـة ،    : عمر خليفة بن إدريس : ينظر  ـ) 4(

  .191ص
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  :القصيدة اخلامسة 

، )أربعـة عشـر بيتـاً   (وهي قصيدة ابن يسري الرياشي يف قدور الرقاشي ، وتبلغ 
  :ومطلعها 

  )1(ذاك باديـاا أحد عيبا سوى   ي وال يرىجوثـرماء ثلماء النـوا  
فعند تقطيع هذه القصيدة عروضياً يتضح لنا أا بنيت علـى البحـر الطويـل،    

  :ومقياسه 
  فعولن، مفاعلن فعولن، مفاعلن       فعولن، مفاعيلن، فعولن، مفاعيلن،  

، وهذه اخلاصية ال تتناسـب  )2("جتد فيه أبداً اًء وقوةً"وخصائص هذا البحر أنك 
مييل إىل استخدام البحور اخلفيفة والسريعة واـزوءات عـادةً،   مع شعر السخرية الذي 

وعلى الرغم من ذلك نظم ابن يسري قصيدته على هذا البحر اليت عارض فيهـا قصـيدة   
ورمبا وجد نفسه جمرباً على بنـاء   ،)*(بنيت على البحر نفسه أليب الفضل الرياشي ىأخر

، أما عند تتبعنا للعلـل  )املعارضة(قتضيه قصيدته على البحر الطويل وذلك متاشياً مع ما ت
، حيث )فعولن(والزحاف يف هذه القصيدة يتضح لنا أنه اعتراها زحاف القبض يف تفعيلة 

، وذلك يف التفعيلـة األوىل مـن عجـز    )فعولُ(حذف منها اخلامس الساكن فأصبحت 
لك جند القبض ذ، ووقعت يف مواضع خمتلفة من حشو أبيات القصيدة ، إضافةً إىل )3(البيت

فيما . )4(وذلك يف عروض القصيدة وضرا) مفاعلن(فتصبح ) مفاعيلن(الواجب يف تفعيلة 
  .خلت هذه القصيدة من العلل

 .)5(روي القصيدة جاء ياًء مطلقة ، وهي كثرية الورود يف الشعر العـريب : القافية 
وي القصـيدة  فيما وقع بني ألف التأسيس ـ املوجودة يف مجيع أبيات القصـيدة ـ ور   

                                         
  .2/195البخالء ، : اجلاحظ  ـ) 1(
  .269منهاج البلغاء ، ص: حازم القرطاجين   ـ) 2(
 .89،  88سبق أن عرفنا به يف الفصل الثاين ، صـ  )*(
  .202الطريق املعبد إىل علمي اخلليل بن أمحد ، ص: السيد حممد عبداحلميد : ينظر   ـ) 3(
  .110املرجع نفسه ، ص ـ) 4(
  .77أبو القاسم الرقي ، كتاب القوايف ، ص: ينظر  ـ) 5(
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  :، ومثاله )1()الدخيل(يف البيت األول ، وهو املسمى ) الدال(حرف متحرك هو 
 سوى ذا  د عيبا ــا أحـ      وثـرماء ثلماء النـواجي وال يرى     
  )2(ك باديـا

  ا أ حدن عينب  سوى ذا  كبادين      وثرما ءثلماء نـ  نواجي واليرى     
      //0/0   //0/0/0  //0/0   //0//0         //0/    //0/0/0     //0/0     //0//0  
  فعولن  مفاعيلن  فعولن  مفاعلن      فعول  مفاعيلن    فعولن    مفاعلن     

) الرس(، فيما يكون )األلف(، وحرف التأسيس )الدال(، والدخيل )الياء(فالروي 
  .)3()اءالب(هو احلرف الذي يكون قبل ألف التأسيس وهو هنا 

  
  :القصيدة السادسة 

سبعة عشـر  (وهي قصيدة خملّد بن بكار اليت سخر فيها من الشاعر أيب متام وتبلغ 
  :، ومطلعها )بيتاً

أنـت عنـدي عـربـي األصــــــــل مــا فـيــك     
  )4(كــــالم

املكـون مـن   ) جمزوء الرمل(وقد بىن الشاعر قصيدته ـ كما هو واضح ـ على   
ومـن  . اثنتان يف الصدر ، ومثلهما يف العجز ) فاعالتن ، فاعالتن (طر تفعيلتني يف كل ش

ة جيود نظمه يف األحزان واألفراح والزهريـات ،  ـّحبر الرق"خصائص حبر الرمل عامةً أنه 
وإذا كانت  .)5("وهلذا لَعب به األندلسيون كل ملعب ، وأخرجوا منه ضروب املوشحات

ةً وخفّةً يف شعر السـخرية ؛ وذلـك   نه يكون أكثر رقّهذه ميزته وهو تام فإن ازوء م
  .إليقاعه السريع الذي يتناسب مع مثل هذا النوع من الشعر عادةً

عروضياً نلحظ صحة عروضها وضرا من العلل، فيما هلذه القصيدة  دراستناوعند 

                                         
  .234دراسات يف العروض والقافية ، ص: أمحد حممد الشيخ : ينظر  ـ) 1(
  .2/195البخالء ، : اجلاحظ  ـ) 2(
  .288تبسيط العروض ، ص: نور الدين صمود : ينظر  ـ) 3(
  . 234أخبار أيب متام ، ص: الصويل  ـ) 4(
  .1/93مقدمة اإللياذة ، : البستاين   ـ) 5(
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) تنفاعال(، وذلك حبذف الساكن األول من تفعيلة )اخلنب(طال تفعيالا الزحاف املسمى 
، أما ذهاب النون فقبـيح ؛ ألن  )1(، ويرى األخفش أن هذا احلذف حسن)فعالتن(فتصري 

اجتماع الزحافني يف جزء واحد يثقله ، وهذا ما خلت منه القصيدة ، أما مثال اخلنب فهو 
  :قول الشاعر 

  )2(أجـاءي   مـا تـرام    عـربـي   عـربـي  
  مأجاءيني   مـا تـرا    عربيني   عربيني  
  ///0/0    ///0/0     ///0/0      /0//00  
  فعالتن    فاعالت    فعالتن   فعالتن  

  

املقيد ، وهو من احلروف اليت كثـر وقوعهـا  ) امليم(روي القصيدة هو :  القافية
، أما الروي فقد جاء )3(مباشراً له وردفاً) ألفاً(روياً عند الشعراء ، وقد جاء ردف الروي 

  .ن بداية القصيدة حىت ايتهامقيداً بالسكون م
  
  :مالحظة 

  .لقد خلت القصائد السابقة من عيوب القافية بأنواعها املختلفة 
  

  :خالصة الدراسة العروضية 
وبالنظر إىل شعر السخرية يف هذه الدراسة عامةً ، سواء أكان أبياتاً أم مقطوعات 

يف هذا النوع من الشعر ، وأوفـر  أم قصائد ، ميكننا ذكْر أكثر البحور أو األوزان دوراناً 
  :استخداماً فيه وذلك بتصنيفها يف اجلدولني التاليني القوايف 

  
أكثر األوزان أو البحور الشعرية دوراناً عند شعراء هذه الدراسـة ، وذلـك    :أوالً 

  :حسب النسب املئوية 

                                         
  .151كتاب العروض ، ص ـ) 1(
  .239أخبار أيب متام ، ص: الصويل   ـ) 2(
  .231دراسات يف العروض والقافية ، ص: أمحد حممد الشيخ : ينظر   ـ) 3(
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  النسب املئوية  البحور الشعرية
  %60  ل، الوافر ، الكام البسيط ، الرمل ، السريع

  %40  اخلفيف ، الطويل ، املتقارب
  %20  الرجز، اهلزج ،  سريعال

  %15  ، اتث الرجز ، املنسرح
  %5  خملع البسيط

  
من خالل اإلحصائية السابقة خنرج بنتيجة مفادها ميـل شـعراء السـخرية إىل    

امةً ، وذات اإليقاع السريع ، وهذا من مميزات الشعر العباسي ع فيفةاستخدام البحور اخل
  .)1(وأغلب شعرائه فضلوا هذا النوع من البحور الشعرية

  
األكثر استخداماً عند شعراء هذه الدراسة ، وذلـك  ) حروف الروي(القوايف  : ثانياً

  :حسب النسب املئوية 
  النسب املئوية  )حروف الروي(القوايف 

  %80  البــاء
  %70  الدال

  %50  العني ، والالم ، واهلاء
  %40  الـراء

  %20  الفاء ، وامليم
  %10  السني ، والطاء ، والقاف

  %1  التاء ، والثاء ، والشني ، والصاد ، والنون ، والياء

فاملالحظ هو تنوع حروف الروي ما بني حروف يكثر اسـتخدامها يف الشـعر   
التـاء ،  ( قليلة االستخدام مثل  ، وحروف)الباء ، والدال ، والالم ، والنون ( العريب مثل 

                                         
  .18مالمح التجديد يف موسيقى الشعر العريب ، ص: عبداهلادي عبداهللا عطية : ينظر  ـ) 1(
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الثاء ، والشـني ،  ( ، وحروف نادرة االستخدام مثل )لطاء ، والعني ، والفاء ، والياء وا
  .، فأغلب القوايف لدى شعراء هذه الدراسة طيعة )1()والصاد 

  
  :ثالثاً ـ املعجم الشعري 

من الطبيعي أنّ لكل شاعر معجمه الشعري اخلاص ، الذي يستقي منـه ألفاظـه   
أسلوبه الذي يدل على شخصيته وثقافته واملؤثرات البيئيـة  ومفرداته وتراكيبه ، ويعكس 

احمليطة به ، وهذا ما وجدناه يتفرد به كل شاعر من شعراء السخرية عن اآلخر ، فمنـهم  
وشخصيته املستقلة ، فيما ظهرت مسات مشتركة بني بعضـهم  من ظهرت ثقافته الواسعة 

ـّله  واس ، وابن الرومي ، واحلمـدوين،  بشار بن برد ، وأبو ن( اآلخر ، فالقسم األول مث
ـّل القسم اآلخر )وابن بسام  ي بن اخلليل ، وإمساعيـل بـن   أبو دالمة ، وعل( ، فيما مث

ـّل   )، وأبان الالحقي ، وحممد بن يسري الرياشي ، وخملّد بن بكّـار  عمار ، حيـث مثـ
ـّل الثـانون  عميقة والبيئة املثقفة األولون اللغة القوية واأللفاظ اجلزلة واملعاين ال ، فيما مث

دراسة املعجم "مبا أنّ واللغة السهلة واأللفاظ القريبة من العامية واالبتذال والبيئة الشعبية ، 
الشعري، وحتديد عناصره مسألة تفقد جدواها ما مل ترتبط بدراسـة الظـاهرة اللغويـة    

 شـعراء  ، فإن مالحظة مثل هذه الفروق بـني )2("على مستوى اللفظ والصيغة وجتلياا 
الدراسة من األمهية مبكان ؛ إذ ا منيز شخصيات الشعراء وأساليبهم الشعرية يف هذا النوع 
من الشعر الذي أبدع فيه الفريقان كلٌّ حسب مقدرته وثقافته ومتكّنه من مقومات الفـن  

 الغنية واملؤثرة تأسيساً على اتساع يةوالساخر ؛ ذلك مما جعل للعصر العباسي إضافته اللغ
اليت شهدت التمازج بني األجناس والثقافات املختلفـة ،  )3(وتنوع احلضارة العباسية ذاا

هذه الشعوب ونظمها وتقاليدها وعقائـدها ودرجـة   وقد تأثرت اللغة أميا تأثر حبضارة 
، اليت اجتمعت يف بوتقة احلضارة العربية اإلسالمية يف هذا العصر ، وهـذا مـا   )4(ثقافام

                                         
  .51يف علم القافية ، ص: أمني علي السيد : ينظر  ـ) 1(
  .296البنية اإليقاعية يف شعر البحتري ، ص: س عمر خليفة بن إدري ـ) 2(
  .27ألفاظ احلياة االجتماعية يف كتابات اجلاحظ ، ص: رشيدة عبداحلميد اللقاين  ـ) 3(
  .10اللغة واتمع ، ص: علي عبدالواحد وايف : ينظر  ـ) 4(
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ر عند استعراضنا أللفاظ شعر السخرية ومفرداته وتراكيبه وأساليبه الـيت  سيتضح لنا أكث
تعكس لنا جانباً من هذا التمازج احلضاري الذي توحي به ، وسنبدأ يف دراسـة هـذه   

  :اجلوانب املهمة من املعجم الشعري ، وذلك على النحو التايل 
  

  :ـ األلفاظ  1
ل الداليل الذي تنتمي إليه كل سنحاول دراسة هذه األلفاظ وتصنيفها حسب احلق

  :جمموعة ألفاظ ، مع ذكر األبيات الواردة فيها 
  

  :أ ـ ألفاظ العلل والعاهات والطبائع 
جند شعراء السخرية وظّفوا هذا النوع من األلفاظ يف صورهم الساخرة يف النيـل  

  :، ومن هذه األلفاظ ما خيص من خصومهم وتضخيم عيوم 
  

  :العلل  •
  ).ك ، اهلُزال ، السعال ، السـلّ اجلرب ، احل( 

  )وافر(                :كقول أيب دالمة يف بغلته 
ـّاو جـرباتقطـع جلدها    ــتإذا       حك ــ هزلـ ر ـويف غيـ

  )1(هزالـال
  )رمل(                :وقول ابن يسري عن بستانه 

متـعـــت يف شــر عــيش       شهلـــة سعـالاكفـه ذات   
  )2(باخلرف

  )هزج(              :أحدهم  وقول أبان الالحقي يف
  ولألشـيــاء تــأويـــل    أرى فيـك عــالمــات  
 الــمسلول قــد بـرى جســـــــمـك و هـــزاالً  

                                         
  .100ديوانه ، ص ـ) 1(
  .26ـ  14/20األغاين ، : األصفهاين  ـ) 2(
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  )1(مهزول
  :وقال أيضاً يف القصيدة نفسها 

وال واللــــــــــــــه مــا    الســـل بــك   
  )2(مـسـلــوليـبــرأ 

  
ـَالعجف ، (    )، تضريس األسنان )**(، احلُمى ، البواسري)*(فالدن

  )جمزوء خفيف(             :قال احلمدوين يف شاة سعيد 
  )3(العجفناهلــا الضـر و      لـسعـيـد شـويـهــــة  

  )جمزوء رجز(                 :وقال كذلك 
  )4(دنـــفذات سـقــم و      جاء سعيد لـي بشاة  

  )هزج(            :وقال أبان الالحقي يف أحدهم 
  )5(فأنت الـدهـر مملــول  لعظـممنـك يف ا حمـىو  

  )منسرح(            :يب جعفر أوقال ابن بسام يف خبز 
  األفاويـــه والعقاقيــرفيه   خبـز أيب جعفر طباشيـر  
  )6(البواسريالبطن والصدر و    ـكـل معضلةلفيـه دواء   

  )متقارب(                  :وقال أيضاً 
ــيـشب      امــضـه حـــبـز لـخـأتـانـا ب   ـه ـ

  تــهــدراهم يف حليـال

                                         
  .29،  28أخبار الشعراء ، ص: الصويل  ـ) 1(
  .29،  28املصدر نفسه ، ص ـ) 2(
 .املرض املخامرـ  )*(
 .مرض حيدث يف املقعدة وداخل األنفـ  )**(
  .1/550زهر اآلداب ، : احلصري القريواين  ـ) 3(
  .301مثار القلوب ، ص: الثعالبـي  ـ) 4(
  .29،  28أخبار الشعراء ، ص: الصويل  ـ) 5(
  .5/199مروج الذهب ، : املسعودي  ـ) 6(
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وينشـــب يف       ـهـه طـعـمــكـلــآ ـرســضـي  
  )1(خشنتهاحللق من 
  
  

  :العاهات  •
  العمى ، التشويه ، الفدع ، القُبح ، الشنع، ( 
  ) )*(طول األنف ، الصلع ، الثآليل ، اجللح  

  

  )بسيط(                    :قال بشار بن برد 
  ))2ديه العميانل من كانت قد ض      يقود بصرياً ال أبا لكمو أعمى  

  

  )بسيط(          :أما أبو دالمة فيقول يف زوجته 
ــ      مشنأة يف بطنها ثجل شوهاء   ـــها ـويف املف ــن أوصال اصل م

  )3(فـدع
  

جمــــزوء (      :وقال ابن الرومي واصفاً طول أنف أحدهم وضخامته 
  )كامـل

  )4(أبـداً لـرأسـك يعكـس  منـك لعظمــه فاألنــف  
  

  :يف صلعة أحدهم  وقال أيضاً
  )5(أليب حفص مـمردة كـأن صفحتها مـرآة فــالذ صلعـةيا   

  

  )متقارب(            :وقال إمساعيل بن عمار يف جاريته 

                                         
  .4/153شرح مقامات احلريري ، : الشريشي  ـ) 1(
 .منحسر مقدمة الرأسـ  )*(
  .حسني محوي: ، حتقيق  2/555ديوانه ، : بشار  ـ) 2(
  .80ديوانه ، ص ـ) 3(
  .حسني نصار.د: ، حتقيق  2/195ديوانه ،  ـ) 4(
  .ناعبداألمري علي مه: ، حتقيق  2/311املصدر نفسه ،  ـ) 5(
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  )1(الكشمش إذا سفرت بدد    يف وجههــا الثـآليـلكأن   
  

  )رجـز(           :أما ابن الرومي فيصف صلعة أحدهم فيقول 
  )2(تاجللخبأبـي     يـكـنــى أصلـع  

  
  

  :الطبائـع  •
  البخل ، الوِكال ، التقتيـر ، التثـاقـل، احلمق ، ( 
  ) احلسد ، اجلوع ، الذل ، الغضب  

  )منسرح(                      : ابن بسامقال 
  )3(لست تراين ما عشت أطلبه      عنـي حبـارن حـطـم خبلـت  

  )وافـر(            :أما أبو دالمة فقال يف بغلته 
  )4(الوكالوخيـر خصاهلا فرط       وكـالـا رزقـت بغيلــة فيه    
  )متقارب(            :وقال ابن الرومي يف مقتـر   
ــ      عيسـى علـى نفســه يقتــر     ـــاق وال ـولي س بـبـ

  )5(خـالــد
  )خفيف(          :أما بشار فيقول يف أحد الثقالء 

  )6(ن خفيفا يف كفـه الـميـزان      اجلليس وإن كا يثـقلرمبا   
  : ام يف احلمقويقول ابن بس

  )7(وميوتـون إن تعاقلت هــزال      قائم بقوت عيالـــي محقي  
                                         

  .العنبضرب من ) الكشمش(و. 11/371األغاين ، : األصفهاين  ـ) 1(
  .عيد األمري علي مهنا: ، حتقيق  1/442ديوانه ،  ـ) 2(
  .5/201مروج الذهب ، : املسعودي  ـ) 3(
  .94ديوانه ، ص ـ) 4(
  .عبداألمري علي مهنا: ، حتقيق  2/160ديوانه ،  ـ) 5(
  .سني محويح: ، حتقيق  2/528ديوانه ،  ـ) 6(
  .406عقالء اانني ، ص: النيسابوري  ـ) 7(
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  )بسيط(            :ويقوا إمساعيل بن عمار 
  )1(جاري ويغبطين    من األنـام بـعـثمان بن درباس حيسدينمن كان   

  )بسيط(    :فيما جند ابن بسام جيمع بني عدد من الطبائع البشرية فيقول 
ـ يـخـومثـلـه ل        راً فشيـدهاو جعفر داـى أبـنـب   ـار ـ

  لـدار بنـــاءا
  )2(ويف جوانبـهـا بـؤس وضراء    خارجها الذلداخلها و فاجلوع  

  
  )رمـل(      :أما أبان الالحقي فيجمع بني الغضب واحلمق فيقول 

كيــف لــو كنـــا ذكرنــا       إذ مازحتــه األمحـق غضب  
  )3(هاملمرعـ

  
  :ب ـ ألفاظ احليوانات والنباتات 

الالفت للنظر توظيف الشعراء ملسميات احليوانات وصفاا يف شعرهم السـاخر ،  
حىت تلك احليوانات اليت ال عالقة هلا بالعصر أو البيئة العباسية ، وذلك يف إطار توظيفهم 

لتلك احليوانات والنباتات اليت ارتبطت يف  )*("اهلامشية داللةبال"لما يسمى يف علم الداللة 
املوضوعة هلا يف أصل  )**("دالالا املركزية"أخرى بعيدة عن معانيها و)4(اس مبعانأذهان الن

اللغة ، ومثال ذلك هذه املسميات اليت ارتبطت يف العصر العباسي حبياة البادية أو صفات 
  .القبح وما شابه

                                         
  .11/375األغاين ، : األصفهاين  ـ) 1(
  .5/197مروج الذهب ، : املسعودي  ـ) 2(
  .9أخبار الشعراء ، ص: الصويل  ـ) 3(
  ".هي اليت يتفرد ا بعض أفراد البيئة الواحدة دون غريهم : "الداللة اهلامشبة ـ  )*(

 .178املعىن وظالل املعىن ـ أنظمة الداللة اللغوية ، ص: مد يونس حممد حم: ينظر   
  .188وصف اللغة داللياً ، ص: حممد يونس علي  ـ) 4(
  ".هي اليت يشترك يف فهمها عامة الناس املنتمني للبيئة اللغوية نفسها: "الداللة املركزية ـ  )**(

 .178الداللة اللغوية ، ص املعىن وظالل املعىن ـ أنظمة: حممد حممد يونس : ينظر   
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  :مسميات احليوانات  •

  ، القرد ، اخلنـزير ، البغال ، احلمار ، األتان( 
  ) لربذون ، اجلواد ، اخليلالشاة ، ا  

  )وافـر(          :وقال أبو دالمة على نفسه 
  )1(إذا نـزع العمـامـة خرتيراًو    قرداًإذا لبس العمامـة كان   

  :وقال كذلك 
  )2(البغـالوبعد الغـر من خضر      أركبهـا كـراماً اخليلأبعد   

  )جمزوء رمل(            :أما بشار فيقول على لسان محاره 
ـــاب      أتـانــــاـذ بـي سيـدي خ   ـــد بــ عـنــ

  )3(األصفهــانــي
  )جمزوء رمل(            :فيما جند إمساعيل بن عمار يقول 

 جـــــــواديو      بـغـلـــيو بـرذونــيليـت   
  حـمـــــاريو

كـن فـي النـــاس وأبـدلـــــــــــــــت     
  )4(غــدا جـــارا بــجـــار

  )خفيف(          :أما احلمدوين فيقول عن شاة سعيد 
  حاصالً يف يدي غري اإلهـاب سعيد    اةــشما أرى إن ذبـحت   
  )5(النهاب شـاءأبصروهـن قبل       اللوايت إذا ما الشاءمن خساس   

  
  الكلب ، الليث ، الذئب ، العيس،( 

                                         
  .110ديوانه ، ص ـ) 1(
  .94ديوانه ، ص ـ) 2(
  .صالح الدين اهلواري: ، حتقيق  4/197ديوانه ،  ـ) 3(
  .11/376األغاين ، : األصفهاين  ـ) 4(
  .9/76الوايف الوفيات ، : الصفدي  ـ) 5(
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  )البعري ، العجل ، البقرة ، الفيــل   
  )جمزوء كامل(            :قال احلمدوين يف طيلسان ابن حرب 

ــدهر أو        إن حتمـل عـلـيـــــ لبكالك   ـــه ال ـ
  )1(تـتـركــه يلهث

              :وقال أبو دالمة يف بغلته 
  )وافــر(

ــثو      حيـن تدنيها لســرج ذئبو   ــة  لي ـــد خشخش عن
  )2(املخايل

  )طويل(            :أما ابن يسري فيقول يف قدور الرقاشي 
  )3(واديا العيسإلينا وال جازت ا       وال اجتزعت من حنو مكة شقة  

  )جمزوء رجز(              :وقال بشار بن برد عن أبيه 
  )4(أجــرب بعيــرخلف        وال حــدا قــط أبــي  

  )رمل(        :وقال احلمدوين يف طيلسان ابن حرب 
  بصفـر عشــره عـجالنشتري       يا ابن حرب خذه أو فابعث مبا  
إن       فـلـعـل اللــه يـحـيـيـــه لــنـــا  

  )5(البـقــرهـربـنـاه بـبعـض ض
  )جمزوء كامل(              :وقد ذكر ابن الرومي الفيل فقال 

ـــل    إن كـان أنـفـك هـكـــذا   ـــدك  فالفيـ عـنــ
  )6(أفـطـــس

  

                                         
  .1/551زهر اآلداب ، : احلصري القريواين  ـ) 1(
  .102ديوانه ، ص ـ) 2(
  .2/195البخالء ، : اجلاحظ  ـ) 3(
  .حسني محودي: ، حتقيق  1/343ديوانه ،  ـ) 4(
  .127مجع اجلواهر ، ص: احلصري القريواين  ـ) 5(
  .حسني نصار.د: ، حتقيق  2/195ديوانه ،  ـ) 6(
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  الظباء ، الدجاج ، الريبوع ، الوزغة ،( 
  )الديك ، الضب ، اخلنفسـاء ، اجلُعـل   

  )رملجمزوء (                    :قال أبو دالمة 
ـــم     ظبيــاقـد رمـى املهـدي    ـــك بـالـسـه شـ

  فــؤاده
 كـلـبـان رمــى     وعـلــي بـــن سـلـيــمـا  
  )1(فـصـاده

  )وافر(              :وقال أيضاً يف سجنه 
ـــض         أقــاد إىل السجون بغـيـر جرم   ـــي بـعـ كأنـ

  عـمـال اخلـراج
  جاجالدولكـنـي حبسـت مـع         ست لكان سهالبولو معهم ح  
ـــاح إذا         ديــكيطيـف ـن  دجاجات   ــاجي بـالصي ين
  )2(يـنــاجـي

  )جمزوء وافر(           :ويقول علي بن اخلليل يف صديق له كان من األدعياء 
ـــاو     يـربــوعـافصـد ألخـيـك    ـــرك  ضـبـ واتـ
  )3(الـلـعبـــا

  )رمـل(            :أما أبان الالحقي فيذكر لنا 
والتـي تفـتــر عنـهــا        جـعــل وبـنـتـا خنفساوان  
  )4(وزغـــه

  
  ،نعام ، احلمام ، السنجاب ، الورل ال( 

                                         
  .51ديوانه ، ص ـ) 1(
  .131ـ  130املصدر نفسه ، ص ـ) 2(
  .5/168خمتار األغاين ، : ابن منظور  ـ) 3(
  .9أخبار الشعراء ، ص: الصويل  ـ) 4(
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  ) الضفدع ، الشبوط ، اخلـزز  
  )جمزوء رمل(            :خملد بن بكار ساخراً من أيب متام قال 

ـــذا      ـــت كـــــ ـــو حتـركـــــ لـــــ
  نعــاملـت منـك ـــفــــــــــجــالن

ــ  ــــاتمـخـصي وظـبــاء    ـعويـرابــيــــــ
  عــظـــــام

ـــذا ذاك     يــتـــغنــى حـمـــــامو   جـبـ
  )1(الـحـمـام

  )سريع(        :وقال علي بن اخلليل يف صديقه الدعي 
ـــزو  تنبـو عـن النـاعـم أعطافـه   ــنجابو اخلــ  السـ
  )2(والليــن

  )جمزوء رجز(                   :وقال بشار بن برد 
  )3(منضنضــا بالـذنـب   ورالًوال شـوينــا     

  )بسيط(              :وقال ابن الرومي 
  )4(إذا أنشد نغما أو كرر النظرا   يف جلة هـرم ضفدعكأنـه   

  )جمزوء وافر(                   :وقال علي بن اخلليل 
  )5(ترى يف ظهره حدبا   بشـبــوطأتـيـنـاه     

  

  )الكُندش ، العراب ، العناكب (  
  )متقارب(              :قال إمساعيل بن عمار 

  )1(كندشألص وأخبث من   زمـردة كالعصــابليت بـ  

                                         
  .35أخبار أيب متام ، ص: الصويل  ـ) 1(
  .184املصدر نفسه ، ص ـ) 2(
  .صالح الدين اهلواري: ، حتقيق  1/301ديوانه ،  ـ) 3(
  .حسني نصار.د: ، حتقيق  3/1092ديوانه ،  ـ) 4(
  .5/168خمتار األغاين ، : ابن منظور  ـ) 5(
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  )جمزوء رمل(                 :وقال أبو نواس يف ابن سابه 
  )2(م ومـيــزاب اجلـنــابــه  البيـن يف الشـؤ غرابيا   

ـِلَى طيلسان ابن حرب    )خفيف(      :أما احلمدوين فيقول يف ب
  )3(ـس إىل ضعف طيلسانك سدا      لو قيـ العناكبفحسبنا نسج   

  

  :ميات النباتات مس •
  ، القيصوم ، الشيح، )*(احلنظل ، عرفُطة( 
  )الغرب ، اخلُزامى ، الثـمام ، النسرين  

  )جمزوء رمل(                 :قال بشار بن برد عن أبيه 
  بـيثـقبـها من سغ  حنظلــةوال أتـى     
  )4(حيبطهـا بـاخلـشب  عرفطــةوال أتى     

  )جمزوء وافر(                   :وقال علي بن اخلليل 
 النسريــن فرشت لــه قـريــح الـمـســـــــك و     

  الغــربـاو
ـــم    ــيحيش ــومو الش ـــب   القيص ـــي يـسـتـوج كـ
  )5(الـنـسبـــا

  )جمزوء رمل(               :أما خملد بن بكار فيقول يف أيب متام 
  )6(ثـمـامو خزامىشعر فخذيــك وساقيــــك     

  

  )للوز ، اخلريي ا،  التني ، املشمش ، العنب ، اخليار( 
                                                                                                                     

  .طائر العقعق ، لص الطري : والكندش . 11/371األغاين ،  :األصفهاين  ـ) 1(
  .538ديوانه ، ص ـ) 2(
  .482مثار القلوب ، ص: الثعالبـي  ـ) 3(
 .شجرة قصرية ذات شوك: العرفطة ـ  )*(
  .صالح الدين اهلواري: ، حتقيق  1/103 ـ) 4(
  .5/168خمتار األغاين ، : ابن منظور  ـ) 5(
  .44متام ، ص أخبار أيب: الصويل  ـ) 6(
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  )جمزوء وافر(                   :يقول علي بن اخلليل 
  )1(العـنـباو التـيـنوليس ضمريه يف القـــوم إالَّ     

  :أما إمساعيل بن عمار فيقول 
  )2(املشمشأشـد اصفـراراً من     هلا ركب مثل ظلف الغزال  

  )سريع(              :وقال أبان الالحقي 
ــد      ـارهـشـز والـبــت الــا رأيـلـم ــرش ق والف

  ضاقـت به الـحاره
من فوق ذي الدار     رمى بـهـر يــكـوالس ـوزـلـالو
  )3(وذي الداره

  )جمزوء رمل(               :ويقول ابن بسام يف أحد الوزراء 
  الوجـه بطيــن كالغـــرارهشنــج فوزيـر       
  )4(كـالـخيــارهوقـفـا فـيـه سـامـان ورأس       

  )سريع(      ):اخلريي والنسرين ( اكراً ويقول علي بن اخلليل ذ
 خيــري من ريــح       فـلـو تـراه صارفــا أنـفـــه  

  نسريـــنو
ـــى       جلف من بين دارم: لقلت   ـــن إلـ ـــححـ  الشيـ

  )5(ــريــنببي
  

  :مسميات األطعمة واألشربة  •
  )اخلبز ، الرغيف ، الثريد ، اخلمر ، السمك ، املاء ( 

  )ء وافرجمزو(              :كقول أيب نواس 

                                         
  .14/184األغاين ، : األصفهاين  ـ) 1(
  .11/371املصدر نفسه ،  ـ) 2(
  .24أخبار الشعراء ، ص: الصويل  ـ) 3(
  .4/153شرح مقامات احلريري ، : الشريشي  ـ) 4(
  .نوع من الرمل يف صحراء اليمامة: ين ـربوبي. 14/184األغاين ، : األصفهاين  ـ) 5(
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ــب       اخلصيب معلق بالكوكب خبـز   ـــل مثق ـــى بك حيم
  )1(ومشطب

  )هـزج(                :وقال أيضاً 
ـــي       ـل مـكـتـئـبـــاـفـضـرأيــت ال   يـنـاغ
  )2(السـمـكـاو الـخـبــز

  )بسيط(          :وقال علي بن بسام عن دار أبيه 
  )3(ماء وال خبـزوليس داخلهـا      الدار من تشييد حائطهاما ينفع   

  )سريع(          :ويقول أبان الالحقي يف جار له 
الـريـش ـك أرغـفــة      ري على أوالده مخســةـجـي  
  )4(طـيــاره

الـذي  " عمرو بن عبد مناف"وقال ابن بسام يف ذكر الثريد مقارناً بني خصمه و
  )جمزوء كامل(           :القحط  مأصاهشم الثريد ألهل مكة عندما 

يف البـــذل واخلـلــــق        ى بــذ الـورىعمـرو العـلـ  
  احلميــد

والنــاس يف        لـقـومـــــه الـثــريــدهشم 
  مـحـل شـديد

ــب         وهشـمت أنـت أنـوف هـ ــق يف طل ــذا اخلل ـ
  )5(الثـريـد

  )وافـر(      :أما أبو دالمة فيذكر لنا اخلمر بأوصافها فيقول 
ــالم       أميـر املـؤمنيـن فـدتـك نـفسي   ـــي  ع حبستن

                                         
  .534ديوانه ، ص ـ) 1(
  .535املصدر نفسه ، ص ـ) 2(
  .5/197مروج الذهب ، : املسعودي  ـ) 3(
  .23/164األغاين ، : األصفهاين  ـ) 4(
ـ   3/164شعراء عباسـيون منسـيون ،   : إبراهيم النجار : ، نقالً عن 2/174محاسة الظرفاء ، : العبدلكاين  ـ) 5(

165.  
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  وخرقت ساجي؟
ترقــرق يف اإلنـــاء لــدى        ريح املسك فيهــا صهباءأمـن   

  الـمـزاج
كـأن شعـاعــهـا هلب        صرف كعيـن الدي مثـل عقار  

  )1(السـراج
  

  :مسميات األواين واألدوات  •
  )اإلناء ، الزجاج ، القدور ، الكأس ، القصعة ( 

  )وافـر(               :قال أبو دالمة يف ذكر إناء اخلمر 
لـدى   اإلنــاء ترقرق يف          ريح املسك فيهــا صهباءأمـن   

  )2(الـمـزاج
  )وافـر(              :وقال أيضاً عن اخلمر   
إذا بـرزت تــرقرق يف           ـش هلا القلـوب وتشتـهيهـا    

  )3(الـزجـاج
  )طويل(          :وقال أبو نواس يف ذكر القدور 

ــدر  الصلي الناس سوداً من قدوررأيت  ــي وق ـــراء نيالرقاش  زه
  )4(كالبــدر

  )منسرح(          :ويقول أبو نواس يف وصف حالته عندما يرى أحد الثقالء 
ولو شــربت الــزالل             حني أنظـره بـالكـأسأشـرق   
  )5(والعسـال

  )منسرح(            :ويقول أيضاً يف جاريته بنان 
                                         

  .129ديوانه ، ص ـ) 1(
  .129املصدر نفسه ، ص ـ) 2(
  .130املصدر نفسه ، ص ـ) 3(
  .586ديوانه ، ص ـ) 4(
  .536املصدر نفسه ، ص ـ) 5(
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ـ كـأنـه     والفـم من ضيقـه إذا ابتسمت    ـةقـصعـ
  )1(الـمساكني

  
  )السهم ، امليزان ، الطبل ، الزمارة ، الشراع ( 

  )جمزوء رمل(                            :قال أبو دالمة 
ـــك     ظبيــاقـد رمـى املهـدي    ـــمشـ  بـالـسـه

  )2(فــؤاده
  )خفيف(          :وقال بشار بن برد يف أحد الثقالء 

  )3(امليزانن خفيفاً يف كفــه     رمبا يثقل اجلليس وإن كا  
  )بسيط خملع(               :وقال ابن الرومي يف خصومه 

ـــم     وجوههـم للـورى عـظـات   ـــن أقـفـاءهـ لكـ
  )4(طــبــول

  )سريع(              :وقال أبان الالحقي 
ـــال    وأحضـروا امللهيـن مل يتركوا   وال صـــاحب  طبـ
  )5(زمـــاره

  )سريع(              :وقال ابن الرومي 
إذا  الشراعـيـنتشـبه     ائــقولـحيــة يـحـملهـا مـ  

  )6(أشرعا
  

                                         
  .540ديوانه ، ص: أبو نواس  ـ) 1(
  .51ديوانه ، ص ـ) 2(
  .حسني محوي: ، حتقيق  2/528ديوانه ،  ـ) 3(
  .عبداألمري علي مهنا: ، حتقيق  5/187ديوانه ،  ـ) 4(
  .24أخبار الشعراء ، ص: الصويل  ـ) 5(
  .عبداألمري علي مهنا: ، حتقيق  4/192ديوانه ،  ـ) 6(
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  )، اإلبرة ، الزق ، العود ، الطست ، القوارير )*(الشص( 
  )جمزوء رمل(                   :قال احلمدوين 

ـــح      كـان دهــرا طيـلـسـانــا   ـــد أصـب ـــم ق ث
  )1(شـصـا

  )كامـل(          :وقال أيضاً يف طيلسان ابن حرب 
  )2(اإلبرهنرفـوه حىت اسود من صدإ      قد كان أبيض مث مازلنا به  

  )بسيط(      :وقال بشار بن برد يف الوزير يعقوب بن داوود 
  ضاعت خالفتكم يا قوم فالتمسوا  
 الـــزقخـلـيـفـــة اهللا بيـــن             

  )3(العــودو
  )رجـز(        :وقال ابن الرومي يف وصف صلعة أحدهم 

  )4(الطـســتتـبـرق بـاللــيـل بــريــق 
  )بسيط(        ":خلفاً األمحر"بن برد ممازحاً وقال بشار 

فـإنـه عـربـي من       أرفق بعمرو إذا حركت نسبته  
  )5(قــواريــر

  
  :مسميات األلبســة  •

  العمامة ، الطيلسان ، الكسوة ، السراويل،( 
ـِّعـال      )البـز ، اجلراب ، اخللعة ، الن

                                         
  . آلة لصيد السمك ، وهي كلمة فارسية : الشص ـ  )*(

 ).شصص(لسان العرب ، مادة : ابن منظور : انظر   
  .124مجع اجلواهر ، ص: احلصري القريواين  ـ) 1(
  .481مثار القلوب ، ص: الثعالبـي  ـ) 2(
  . محويحسني: ، حتقيق  2/155ديوانه ،  ـ) 3(
  .عبداألمري علي مهنا: ، حتقيق  1/443ديوانه ،  ـ) 4(
  .حسني محوي: ، حتقيق  2/591ديوانه ،  ـ) 5(
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  )وافـر(                 :قال أبو دالمة واصفاً نفسه 
  )1(العمـامـةإذا نـزع  خرتيراًو    قرداًكان  العمامـةذا لبس إ  

  )متقارب(              :وقال احلمدوين 
ـــك أم داء      أعييت طـبـي طيلسانـيأيا    ـــل جبسم أس

  )2(حـب
  )كامـل(                :وقال أيضاً 

  )3(فألزمعـن على البكا إذا أزمعت       إذ ودعت كسويتدعين أبكي   
  )هـزج(              :وقال أبان الالحقي 

ـــا            وى ذاكــوأعــالم سـ   تـواريـهـــــــ
  )4(راويــلـالسـ

  )سريع(                :وقال أيضاً 
  )5(والفرش قد ضاقت به احلاره    والشاره البـزملـا رأيـت   

  )خفيف(          :وقال احلمدوين عن شاة سعيد 
  )6(جرابقلت هذا أرازن يف   ليس إال عظامها لو تراها  

  )خفيف(            :من مغنٍ  وقال أيضاً ساخراً
  )7(النـعـاالعلى قفـاه  فخلعنا  على ما تغىن خلعـةسالنا   

  
  :مسميات بعض املهن واحلرف والصناعات وأصحاا  •

  )الديوان ، الوزارة ، اإلدارة ( 

                                         
  .110ديوانه ، ص ـ) 1(
  .7/96وفيات األعيان ، : ابن خلكان  ـ) 2(
  .املصدر نفسه ، الصفحة ذاا ـ) 3(
  .1/552زهر اآلداب ، : احلصري القريواين  ـ) 4(
  .23/164األغاين ، :  األصفهاين ـ) 5(
  .9/76الوايف بالوفيات ، : الصفدي  ـ) 6(
  .6/78العقد الفريد ، : ابن عبد ربه األندلسي  ـ) 7(
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  )جمزوء رمل(                     :قال أبو نواس 
مـــذ تـــواله ابـــن       بــهكا الـديـوانقـد عــال   
  )1(سابـــه
  )جمزوء رمل: (قال علي بن بسام يف الوزير العباس بن احلسن عندما ولِّي الوزارة و

  الوزارهلعـن اللــه الـذي قلـد عـبــاس 
ويقول يف القصيدة نفسها اليت ورد فيها البيت السابق يسخر من األمري ابن   

  )جمزوء رمل(                     :عمرويه اخلراساين 
  حـمـارهـحمـار ابن كوأميـر أعـجمـي 

  )2(اإلدارهرحــل اإلسـالم عـنــا بـتـوليـه    
  
ـّاب (    )القيان ، عمال اخلراج ، البقَّال ، التجار ، الكُت

  )وافـر(                :قال أبو نواس 
  )3(فعنـد اهللا فاحتسب السـرورا       موسى قيـانإذا ما كنت عند   

  )وافـر(      ":اخلليفة املنصور"وقال أبو دالمة عندما أمر بسجنه 
ـّال  كـأنــي بعض        أقـاد إىل السجون بغيـر جــرم   عمـ

  )4(اخلراج
  :  ويقول أبو نواس يف ابن سابه مصوراً إياه بأنه رغيف رده البقال 

  )جمزوء رمل(       
  )5(يـبـسـا وصــالبـــه ل      البــقــايا رغيفـا رده   

ـُّجار يوم الكساد أما ابن بسام فيقول يف أحد الثقالء مشبهاً إ   :ياه بوجوه الت
  )خفيف(                  

                                         
  .538ديوانه ، ص ـ) 1(
  .5/198مروج الذهب ، : املسعودي  ـ) 2(
  .541ديوانه ، ص ـ) 3(
  .130ديوانه ، ص ـ) 4(
  .538ديوانه ، ص ـ) 5(
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يـوم   التــجار يا وجـوه         يا ركودا يف يوم غيـم وصيف  
  )1(الكساد

  

ـّاب منه حيث يقول يف أسد بن جهور الكاتب      :فيما مل ينج الكت
  )كامـل(

  ومـحـا رسوم الظرف واآلداب    تعس الـزمان لقد أتى بعجاب  
ـــم إىل      سطت يديلو انب بكتابوأتى    ـــم رددــ فيهـ

ـّـاب   )*(الـكـت
مـتـشـبـهـا بـأجـلــة     أو ما ترى أسد بن جهور قد غدا  

ـّ   )2(ـابالكـت
  
  
  
  
  )املوىل ، امللهون ، الوزير الرفاء والرفْو ، ( 

  )منسرح(              :قال احلمدوين 
  )3(طيلسانـك الذاهب بـرفـوه    يـحزنين الرفـاءأما رأيت   

  )جمزوء وافر(               :بن اخلليل يف صديق له وقال علي 
ويصبـح يـدعــي        الـمولـىيـروح بنسبــة   
  )4(العـربــــا

  )سريع(              :وقال أبان الالحقي 

                                         
  .538املصدر نفسه ، ص ـ) 1(
ـّاب ـ  )*(  .املكان الذي يتعلّم فيه الصبيان القرآن والكتابة وما شابه: الكت
  . 3/364، وفيات األعيان : ابن خلكان  ـ) 2(
  .1/154شرح مقامات احلريري ، : الشريشي  ـ) 3(
  .5/168خمتار األغاين ، : ابن منظور  ـ) 4(
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  )1(طبـال وال صاحب زمـــاره    مل يتركوا امللهنيوأحضروا   
  )جمزوء رمل(          :أما ابن بسام فيقول يف الوزير العباس بن احلسن 

  )2(الوجـه بـطـيـن كالغــراره شيـنـج فـوزيــر
  

  : فـرداتـ امل 2
وقد حصر الباحث حتت هذا العنوان املفردات املعجمية ، والدخيلـة املعربـة ،   

  :والغريبة ، حميالً كلَّ مفردة إىل البيت الذي وردت فيه 
  

  :أ ـ املفردات املعجمية 
  )مزدرع ، اخلليط ، السفود ، حمراك (   

  )بسيط(        :دالمة بو دالمة على لسان زوجته أم قال أ
ـــا ـك        أخرج لتبـغ لنا مـاالً ومـزرعــة   مــــ

  )3(مـزدرعلـجيـراننـا مـال و
  )بسيط(            :وقال أيضاً يف قصيدة أخرى   

يوم الوداع فما جاؤوا ومـا          أجد البني فانتجعوا الـخليطإن   
  )4(رتعوا

  )سريع(        :ه من ثقيف ويقول أبان الالحقي يف جار ل
الـتـنـــور بـــل      يـنـسى لـدى كالسفودأسود   
  )5(قيـــاره مـحــراك

  

  )الكرياس ، كرف ، جبمجم ، هلباج هدان ، لكع األتاتني ، ( 
                                         

  .23/164األغاين ، : األصفهاين  ـ) 1(
  .5/198روج الذهب ، م: املسعودي  ـ) 2(
  .املزرعة: املزدرع . 81ديوانه ، ص ـ) 3(
  .الشريك والزوج: اخلليط   .78املصدر نفسه ، ص ـ) 4(
  .24أخبار الشعراء احملدثني ، ص: الصويل  ـ) 5(

  .حديدة حترك ا النار: واحملراك . احلديدة اليت يشوى عليها : السفود   
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  )منسرح(          ":بنان"قال أبو نواس يف جاريته 
ـا حمــــرك هـــكـأنـ      والسـاق بـراقـة خـالخلها  
  )1(األتـاتيـن

  )جمزوء كامل(              :مي ساخراً من أحدهم وقال ابن الرو
منــــك حيـــــن        ينفتــح الكـرياسفكأنـما   

  )2(تـنـفــستـ
  )رمـل(        :أما ابن يسري الرياشي فيقول يف شاة منيع 

  )3(كرفعافها نتنـا إذا ما هو      إذا تدنـو إىل مستعســب  
  )خفيف(            :ويقول ابن بسام يف أحدهم 

ـــه        يف القول)*(جيمجمقلت ملا بدا    ـــذي كـأنـــ ويهــ
  مـجـنــــون

مهـني وال يكـاد   "صدق اهللا أنت من ذكر اللــــ        ـــه     
  )4("يـبـيـن

  )وافـر(          :أما أبو دالمة فيصف بغلته فيقول 
  )5(نعوس يوم جل وارتـحال       )**(هلباج هدانشتيـم الوجه   

  :وقال على لسلن زوجته 
  )6( لكعوهي مغضبة     أأنت تتلو كتاب اهللا يا   قالتفاخرنطمت مث  

  )الكشمش ، كندش ، دعموص رمل ( 

                                         
  .ع أتون وهو املوقدمج: األتاتني . 540ديوانه ، ص ـ) 1(
  .مكان قضاء احلاجة أي الكنيف: الكرياس . حسني نصار.د: ، حتقيق  2/195ديوانه ،  ـ) 2(
  .شم ذكر املاعز للبول: وكرف . ذكر املاعز إذا هاج: مستعسب . 14/24األغاين ، : األصفهاين  ـ) 3(
 .مل ينب كالمه : جيمجم الرجل ـ  )*(
  .5/200، مروج الذهب : املسعودي  ـ) 4(
 .البليد : هدان . األمحق : هلباج ـ  )**(
  .96ديوانه ، ص ـ) 5(
  .اللئيم والعبد الذليل: لكع  .281ديوانه ، ص: أبو دالمة  ـ) 6(
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  )متقارب(          :يقول إمساعيل بن عمار يف جاريته 
ألـص وأخبث مـن        بـلـيـت بـزمــرة كـالعـصـا  

  )1(كنـدش
  :من القصيدة نفسها ويقول أيضاً 

  )2(شمشالكد دإذا سفـرت بـ     ـآليـل يف وجههــاثكـأن ال  
  )سريع(          :وقال علي بن اخلليل يف أحدهم 

  )3(يعـاف أرواح البـسـاتـيــن      رمل زل عن صخرة عموصد  
  

  :ب ـ املفردات الدخيلة املعربة 
  اإليوان ، الطيلسان ، اخلوان ، الشص،(   

  )دراهم ، دنانري ، طشت ، الكَلْوخت   
  )ـزرج(            :قال خملّد بن بكّار يف أيب متام 

  )4(بــارحـحتـى حيـل جعجعانا       صاح الكربا اإليـوانإن دخل   
  )جمزوء كامل(                  :وقال احلمدوين 

ـــك      طـيـلـســـاقـل البـن حـرب    ــوح  ن ــوم ن ق
  )5(منــه أحـدث

  )وافـر(              :وقال يف طفيلي 

                                         
  .طائر العقعق ، لص الطيور: والكندش . 11/371األغاين ، : األصفهاين  ـ) 1(
  .نوع من العنب: والكشمش . 11/371املصدر نفسه ،  ـ) 2(
  . 14/184املصدر نفسه ،  ـ )3(

لسان العرب ، مادة : ابن منظور . الرمل ، واسم لرجل كان داهية: دويبة صغرية ، ودعيميص : ودعموص 
  ).دعمص (

  . 237أخبار أيب متام ، ص: الصويل  ـ) 4(
  .86املعجم الذهبـي ، ص: حممد التوجني . شرفة أو قسم عظيم يف املرتل : واإليوان 

  .1/551زهر اآلداب ، : ي القريواين احلصر ـ) 5(
  ).طلس ( لسان العرب ، مادة : ابن منظور . فارسي معرب : والطيلسان   
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وقلـت نسيـت عنــدكم         أخـذت لكي ختـاطبهـم خالال  
  نعيله

ـــدرهم إىل        بـمـا عـليـه الـخـوانتـهم فتـل   وتـبـ
  )1(بيـض البـقيـله

  )متقارب(        :وقال يف أحد البخالء واصفاً خفة خبزه 
  )2(تطايـر يف البيت من خفـتــه     اخلوانإذا ما تنفـسـت عند   

  )جمزوء رمل(               :وقال كذلك يف طيلسان ابن حرب 
ـــ    طيـلـسـانــاكـان دهــرا    ـــح  ث ـــد أصـب م ق

  )3(شـصـا
  )متقارب(      :وقال ابن بسام يف خبز أحدهم مشبهاً إياه بالدراهم 

  )4(يف حليته الـدراهمشبـيــه    أتـانـا خبـبـز لـه حـامـض  
  )كامـل(      :منيته  قربت حنيحاله ووقال يف أخيه جعفر واصفاً 

  )5(هيهات جاء الشعر باإلفالس   اليت عـودا الدنانيـرأيـن   
  )رجـز(          :وقال ابن الرومي يف صلعة أحدهم 

  )6(الطـســتتـبـرق بالليــل بـريــق 
  )رجـز(              :وقال أيضاً فيه   

  )1(الـكـلــوخـتحبلـق كـالـمـاعـز 

                                         
  .120ـ  119التطفيل وحكايات الطفيليني ، ص: اخلطيب البغدادي  ـ) 1(

  .244املعجم الذهبـي ، ص: حممد التوجني . سفرة الطعام : واخلوان   
  .3/142شعراء عباسيون منسيون ، : إبراهيم النجار : نقالً عن . 165ء ، صالبخال: اخلطيب البغدادي  ـ) 2(
  .آلة لصيد السمك : والشص . 124مجع اجلواهر ، ص: احلصري القريواين  ـ) 3(
  .4/153شرح مقامات احلريري ، : الشريشي  ـ) 4(

  .263عجم الذهبـي ، صامل: حممد التوجني . مفردها درهم ، وهو يوناين معرب ، وأصله درامخا : دراهم   
  .143ص 1ق 1الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة ، مج: ابن بسام  ـ) 5(

  .287املعجم الذهبـي ، ص: حممد التوجني . مفردها دينار ، عملة يونانية قدمية : الدنانري 
  .عبداألمري علي مهنا : ، حتقيق  443ـ  1/442ديوانه ،  ـ) 6(

  .398املعجم الذهبـي ، ص: حممد التوجني . فارسي معرب وعاء كبري للغسيل ، وهو : الطست 
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  :جـ ـ غريب املفردات 
ـّارة ، جعجعان ، كشكشي ، أرازن ، الشيفرا(      ) نقي

  )سريع(              :أبان الالحق قال 
ـّارهالتنـور بـل حمـراك      سى لدىنلسفود يأسـود كا     )2(قي

  )رجـز(          :وقال خملّد بن بكّار يف أيب متام 
  )3(بـارح جعجعاناحتـى حيـل       صاح الكربا اإليـوانإن دخل   

  )متقارب(          :وقال إمساعيل بن عمار يف جاريته 
فقد قلت طـردا هلـا        فهـذي صفايت فال تـأتـهــــا  

  )4(كشكشي
  )خفيف(          :وقال احلمدوين عن شاة سعيد 

ــذا       ليس إال عـظامهـا لـو تـراها   ــت ه ـــي  أرازنقل ف
  )5(جـراب

           :وقال بشار ـ على لسان محاره ـ حيث يصف أتاناً 
  )جمزوء رمل(

ـــد      ولـهـا خــد أسـيــل     ـــل خـ مـث
  )6(الشيفـران
  

                                                                                                                     
  .عبداألمري علي مهنا : ، حتقيق  1/442ديوانه ،  ـ) 1(

  .املصدر نفسه ، الصفحة ذاا. القصري : كلمة غري عربية مبعىن : الكلوخت   
  .23/164األغاين ، : األصفهاين  ـ) 2(
  . 237أخبار أيب متام ، ص: الصويل  ـ) 3(
  .11/371األغاين ، : األصفهاين  ـ) 4(
  .9/76الوايف بالوفيات ، : الصفدي  ـ) 5(
  .صالح الدين اهلواري : ، حتقيق  198ـ  4/197: ديوانه  ـ) 6(



 200

  
  
  
  
  
  
  
  

  : ساليب والتراكيبـ األ 3
  :ليب والتراكيب القدمية أ ـ األسا

ـّل الشخص نفسه فإن القارئ لشـعراء السـخرية يف هـذه    مبا أن األسلوب  ميث
الدراسة يتبني له متيـز كل واحد منهم بأساليبه اخلاصة به ، غري أن املالحظ كذلك هـو  

والبيئة العباسية املتحضرة ، ومن ذلـك  وجود بعض األساليب القدمية اليت قد ال تتناسب 
  : دالمةقول أيب

  )بسيط(                    
يوم الوداع فما جـاؤوا ومـا           إن الـخليط أجد البني فانتجعوا  

  رتعوا
يوم الفراق حصـاة القلـب           واهللا يعـلم أن كـادت لـبينـهـم  

  )1(تنصدع
  :)*(وهو قريب إىل أساليب جاهلية كثرية من بينها قول بشر بن أيب خازم األسدي

  )وافـر(                    
وقـلبـك يف الظعـائـن         أال بـان الـخـلـيط ومل يـزاروا  

                                         
  . 78ديوانه ، ص ـ) 1(
 .329املفضليات ، ص: الضبـي . شاعر فارس ، فحل جاهلي قدمي ـ  )*(
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  )1(مستعـار
  :أما عند ابن يسري الرياشي فنجد ذكراً لألثايف الثالث وذلك حيث يقول 

  )طويل(                    
  )2(اومل متتـط اجلون الثالث األثافي       رحال مل ترق مرقباة األذمعـو  

ت احلمدوين على بعض التراكيب القدمية اليت إضافةً إىل ذلك نقع يف بعض مقطوعا
إذ "، "إذ ودعـت "، "أُبكّي كسـويت : "معىن ساخر ، مثل خرج ا عن معناها اجلاد إىل 

ـِلَى"، وتكراره ملفردة "أزمعت   )كامل(    :يف أكثر من موضع ، ومثال ذلك قوله " الب
  )3(فألزمعـن على البكـا إذ أزمعت      دعين أبكي كسويت إذ ودعت  

  )منسرح(              :وقوله كذلك على الطيلسان 
أفــىن اهلــوى عمــر خالــد       أفنـاه جور البـلى عليه كمــا  

  )4(الكاتب
  :إضافةً إىل ذلك جنده يضمن بيت القطامي توظيفاً ساخراً فيقول 

  )افـرو(                  
وال يـك موقـف         قـفـي قـبـل التـفـرق يا ضباعا"  
  )5("منـك الوداعا

  
  :ـ التراكيب واألساليب اجلديدة  ب

وميكن إمجال هذه التراكيب واألساليب اجلديدة اليت شاع استخدامها عند شعراء 
  :هذه الدراسة فيما 

  :فمن التراكيب اجلديدة جند  :ذكر األبيات الشعرية اليت وردت فيها 
  )خنافس حتت منكسر اجلدار ، خنافس خلف عيدان قعود ، قفا خلف وجه ( ●

                                         
  .338املصدر نفسه ، ص ـ) 1(
  .2/195ء ، البخال: اجلاحظ  ـ) 2(
  .7/96وفيات األعيان ، : ابن خلكان  ـ) 3(
  .1/154شرح مقامات احلريري ، : الشريشي  ـ) 4(
  .553زهر اآلداب ، ص: احلصري القريواين  ـ) 5(



 02

  )وافـر(          :بشار بن برد يف بين سدوس قال 
خنـافـــس حتــت منكســر         كأن بين سدوس ورهط ثـور  
  )1(اجلــدار

  )وافـر(          :وقال أبو نواس يف قيان موسى 
يطــــول قربــــها اليــــوم       خنـافـس خلف عيدان قعود  
  )2(القـصـيـرا

  :وقال كذلك يف جعفر الربمكي 
قفا مالك يقضي اهلمـوم علـى         قفـا خلف وجه قد أطيل كأنه  

  )3(...تبق
  )خبز كذا ، هلا وجه ، وجه كذا ( ●

  )منسرح(              :وقال ابن بسام يف خبز أيب جعفر 
ـــه        خـبـز أبـي جعفر طبـاشيـر   ـــه األفـاويــ في
  )4(والعقاقيــر

  )كامـل(              :وقال أبو نواس 
  )5(ومشطب حيمـى بكـل مثقـب      خبز اخلصيب معلق بالكوكب  

  )طويل(                :وقال أيضاً 
  )6(يقلبـه طـورا وطـورا يالعبــه      رغيف سعيد عنده عدل نفسه  

  )متقارب(          :وقال إمساعيل بن عمار يف جاريته 
ــيض        هلـا وجـه قـرد إذا ازيـنــــت   ـــون كب ول

                                         
  .حسني محوي : ، حتقيق  2/404: ديوانه  ـ) 1(
  .541ديوانه ، ص ـ) 2(
  .519املصدر نفسه ، ص ـ) 3(
  .5/199ب ، مروج الذه: املسعودي  ـ) 4(
  .534ديوانه ، ص ـ) 5(
  .535ديوانه ، ص: أبو نواس  ـ) 6(
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  )1(القـطـا األبـرش
  )بسيط(              :وقال أبو نواس 

ـــوح يف       ـــه قــمــروجـه بـنــان كـأن   يلـ
  )2(ليـلــة الثــالثـيـــن

  )رمـل(            :وقال احلمدوين يف طيلسانه 
خـلـعـة يف يـوم حنـس         طيلسـان البـن حرب جاءنـي  

  )3(مستمره
  )سريع(    :وقال أبان الالحقي على أحدهم واصفاً خبله على أبنائه 

يـش كـالـر أرغـفــة      يـجـري على أوالده مخســة  
  )4(طـيــاره

  

  :جـ ـ التراكيب واألساليب املتشاة 
املتشاة فنجدها شاعت عند عدد من شعراء هذه الدراسة ومن ذلك  التراكيبأما 

:  
  )بسيط(          :قول أيب دالمة يف أفراد أسرته 

ـــمائنا        وحنن مشتبهو األلوان أوجههنا   ــاح ويف أس ـــود قب س
  )5(شـنـع

  )جمزوء بسيط(           :على الوجه وشكله  ويقول ابن الرومي مركزاً
وفـي وجـوه الكـــالب        وجـهـك يا عمرو فـيـه طول  

  )6(طــول

                                         
  .11/371األغاين ، : األصفهاين  ـ) 1(
  .540ديوانه ، ص ـ) 2(
  .1/552زهر اآلداب ، : احلصري القريواين  ـ) 3(
  .23/164األغاين ، : األصفهاين  ـ) 4(
  .79ديوانه ، ص ـ) 5(
  .ألمري علي مهناعبدا: ، حتقيق 5/187ديوانه ،  ـ) 6(
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  )متقارب(      :فيما جند إمساعيـل بن عمار يقول على وجه جاريته 
ــيض        هلـا وجـه قـرد إذا ازيـنــــت   ـــون كب ول

  )1(القـطـا األبـرش
  
  
  

كما مر بنا عند أيب نواس ومنه ه من اهتمام الشعراء فيما نال اخلبز حظاً ال بأس بو
  )متقارب(               :احلمدوين  كذلك قول

  تهـشبيــه الدراهـم يف حلي    أتـانـا بـخـبـز لـه حامض  
  وينشب يف احللق من خشنته    يضـرس آكـلــه طـعـمــه  
  )2(تطاير يف البيت من خفته    إذا ما تنفست عند اخلوان  

  )متقارب(          :يف املعىن نفسه بسام  ابنونسب إىل 
  تهـشبيــه الدراهـم يف حلي    أتـانـا بـخـبـز لـه حامض  
  وينشب يف احللق من خشنته    يضـرس آكـلــه طـعـمــه  
  )3(تطاير يف اجلــو من خفته    فلمـا تنفست عند اخلوان  

  

  

وغري ذلك من األساليب والتعابري اليت ال غىن لشاعر السخرية من أن يلجأ إليها يف 
  .مثل هذه الصور واألساليب الطريفة يف تناول اخلصم

  :لسخرية يف هذه الدراسة جند اآليتشعراء اعليها ومن األساليب اجلديدة اليت درج 
، بطالق ، يا مثاالً من مهوم تاباًيا غراب البني ، يا رغيفاً ، يا عزاًء مبصاب ، يا ك(

  ):يا تباريح الكآبـة 
  )جمزوء رمل(         :يف أبيات أيب نواس التالية وقد وردت هذه األساليب 

  م ، وميـزاب اجلنـابـه    يا غراب البني يف الشؤ  
ـــاً     يـا رغـيـفـاً رده البقــا   ل يـبـســــ

                                         
  .11/371األغاين ، : األصفهاين  ـ) 1(
  .3/142شعراء عباسيون منسيون ، : إبراهيم النجار : ، نقالً عن  165البخالء ، ص: اخلطيب البغدادي  ـ) 2(
من املالحظ اختالط شعر احلمدوين بشعر ابن بسام يف كثري  .4/153 شرح مقامات احلريري ،: الشريشي  ـ) 3(

  .التراث ، ورمبا هذه املقطوعة واحدة نسبت لالثنني مع بعض التغيري  من مصادر
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  وصــالبــه
ـــزاء      يـا كـتــابـا بـطـــالق   ـــا عــ يـ

  ـابــهبـمـص
ـــح     يا مثـاال مـن هـمــوم   ــا تـبـاريـــ يــ
  )1(كـــآبــه

  

  :التفضيل ، مثل ) أفعل ( صيغة ومن األساليب ما جرى جمرى املثل وجاء على 
مـن  ... من رقيـب ، أكـذب   ... أشأم من غراب ، أطفل من ذباب ، أثقل ( 

علي بن بسـام   ، وقد مجعتها مقطوعة)من الليايل ، أنكى من العتاب ... سراب ، أغدر 
  )وافـر(                    :التالية 

  وضيع القدر أطفل من ذباب    لئـيم الفعل أشـأم من غراب  
  وأكذب حني تنطق من شراب    وأثـقل حني تبدو من رقيب  
وأنكـــى للقلــوب مــن       وأغـدر للصديق من الليالـي  

  )2(العـتـاب
  

هـذه الدراسـة    املعجم الشعري لشعراء )*(ومما سبق خنرج بنتيجة مفادها ثـراء
الناتج بطبيعة احلال عن ثراء البيئة العباسية وتنوعها اجتماعياً وثقافياً وبشرياً ، األمر الذي 
انعكس على أسلوب الشعراء وتناوهلم ملوضوعام الساخرة ، وميزته عن غريه من أساليب 

ية أكثر مـن  للون الساخر الذي اصطبغت به البيئة العباس يتعرضواالشعراء اآلخرين ممن مل 
ـّاب هذا العصـر وشـعرائه مل يفتـهم     غريها من بيئات أدبنا العريب ، حىت إن كبار كت

                                         
  .538ديوانه ، ص: أبو نواس  ـ) 1(
  .224مجع اجلواهر ، ص: احلصري القريواين  ـ) 2(
مما الشك فيه أن ثراء املعجم الشعري لشعراء هذه الدراسة الذي تبني لنا من خالل املسميات والتراكيـب  ـ   )*(

يف نواحي احلياة املتصلة بالصحراء وبيئتها مـن  "للغوية السابقة مردها إىل ثراء اللغة العربية الغنية واألساليب ا
  ".حيوان ونبات وما يتطلبه العيش يف مثل هذه البيئة

 .264املولّد يف العربية ـ دراسة يف منو اللغة العربية وتطورها بعد اإلسالم ، ص: حلمي خليل   
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  .الساخر يف كثري من نتاجهم األديب االهتمام بالفن
  
  
  
  

  الثايناملبحث 
  

  :أوالً ـ الصورة الشعرية 
الشكل "بوصفه ميثل يبدو هذا اجلانب من الدراسة الفنية من األمهية مبكان وذلك 

ينظمها الشاعر يف سياق بياين خاص ليعـرب   ين الذي تتخذه األلفاظ والعبارات بعد أنالف
عن جانب من جوانب التجربة الشعرية الكاملة مستخدماً طاقات اللغـة وإمكاناـا يف   
الداللة والتراكيب واإليقاع واحلقيقة وااز والترادف والتضاد ، وغريها من وسائل التعبري 

  .)1("الفين
حث بدوره حياول دراسة جانب الصورة الشعرية عند شعراء هذه الدراسة من والبا

الصور خالل بعض مناذجهم الشعرية اليت أجادوا فيها تصوير جتارم الشعرية باستخدامهم 
البيانية من تشبيه واستعارة وحقيقة وجماز أو كناية ومبالغة ، وذلك انطالقاً من املفهـوم  

، إضافةً إىل دراسة بعض النماذج األخرى انطالقاً من املفهوم )2(ةالقدمي ملعىن الصورة الفني
. )3("الصورة الذهنية ، وجتسيد الرؤية الرمزية"للصورة الفنية واملتمثل يف مفهومي احلديث 

  :لذلك نبدأ يف دراسة الصورة الشعرية من هذين املفهومني 
  

  :ـ دراسة الصورة الشعرية باملفهوم القدمي  1
  :ـه أ ـ التشبيـ

                                         
  .391االجتاه الوجداين يف الشعر العريب املعاصر ، ص:  عبدالقادر القط ـ) 1(
  .28 ، 15الصورة يف الشعر العريب حىت أواخر القرن الثاين اهلجري ، ص: علي البطل : ينظر  ـ) 2(
  .28 ، 15املرجع نفسه، ص: ينظر  ـ) 3(
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تعتمد التشبيه بوصفه تصادفنا يف نصوص هذه الدراسة الكثري من الصور الفنية اليت 
لعل أروعها قول أيب نـواس يف جاريتـه   ، والساخر عموماً )*(جانباً مهماً وأصيالً يف الفن

                  : بنــان
  )بسيط(  

يـلـــوح يف لـيـــلة        وجـه بنــان كـأنـه قـمــر  
  الثـالثــيـن
  )1(كطاقة الشوك يف الـرياحني      من حسنه وجتـهواخلد   

يف هذين البيتني وما يليهما من أبيات نلمح صورة تشبيه معتادة عند الشعراء مـن  
حيث تشبيه الوجه بالقمر ، لكن اجلديد والطريف فيها هو وجه الشـبه غـري املتوقـع    

ة اكتماله ال ليلة اختفائه، فمن واملناقض لطريف التشبيه قبله ؛ ألن املعىن املتوقع يكون يف ليل
أراد عكـس الصـورة ليـثري    ، إالَّ أن الشاعر )2(املفترض أن يكون وجه الشبه يف احلسن

  .السابقالسخرية ويكشف قبحها ، وال أدلّ على ذلك من قوله 
  

  :أما صور التشبيه األخرى فمنها قول خملّد بن بكّار يف أيب متام الشاعر املعروف 
  ) جمزوء رمل(                       
ـــك      ـــك وســــاقــيــ ـــر فـخــذيـ شعـ

  خــزامــى وثــمــام
ـــع     وضلوع الشلو من صد   رك نــبــــــــــ

  وبــشـــــام
ـــك     وقـذى عـينـيـك صمغ   ونــواصـيـــــ

  )3(ثـغـــــام
؛ ألن الشاعر فقوة التشبيه يف هذه الصور الثالث أا خلت من األداة ووجه الشبه 

                                         
 .ا بعدهاوم 143سبق للباحث احلديث عن التصوير الساخر ضمن أحد مباحث الفصل الثالث ، صـ  )*(
  .540ديوانه ، ص: أبو نواس  ـ) 1(
  .238التلخيص يف علوم البالغة ، ص: القزويين : ينظر  ـ) 2(
  . 235أخبار أيب متام ، ص: الصويل  ـ) 3(
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، "شـعر الفخـذين والسـاقني   "الشبه حىت صار ادعاء أن املشبه حذف منه األداة ووجه 
خزامـى  "، والتمثيل يف )1(ـ هي عني املشبه به"النواصي"، "قذى العني"، "ضلوع الشلو"

، حىت أصبح االثنان متطابقني متام التطابق ، وهـذا  "ثغام"، "صمغ"، "نبع وبشام"، "ومثام
  .ملةً لما فيه من قوة االدعاء واملبالغة فيهأروع من التشبيه احملتوي أركان التشبيه كا

  
  : االستعارةـ  ب

فيما يتعلق بالتصوير االستعاري ، فهو كثري عند شعراء هذه الدراسـة ،   وكذلك
الذي جعل من طيلسانه إنسـاناً ، ميـلّ   "ولعلّ احلمدوين أكثر الشعراء توظيفاً له ، فهو 

:ات اإلنسانية ، ومثـل ذلـك قولـه    ويسعد ويتغىن ، وما إىل ذلك من الصفويتنفس 
  )خفيف(  

ـــة     يا ابن حـرب كسوتين طيلسانا   ــن صحب ـــل م م
  )2(الـزمان وصـدا

  :أما شاة سعيد فيصورها لنا بأا تتغىن بالعلف ، وذلك حيث يقول
ـعم ومل ترع غري حمـض      كـم تغنت لديهم حني مل تطـ  

  )3(التراب
ألوىل استعارها لكثرة ارتـداء ابـن   ، فالصورة ا"تغنت"والشاة " ميل"فالطيلسان 

فيما األخرى أصبح متين املرتع واألكل غناًء هلا حرب له يف السابق واحلمدوين فيما بعد ، 
، بعـد  )4(العالقات اخلفية بني هذه األشياء املتقابلةلكثرة حرماا منهما ، ومن هنا تظهر 

" امللـل " من صفاته مها وجيء بصفتني" اإلنسان"حذف املشبه به يف كلتا الصورتني وهو 
  ".الغناء"و

  

                                         
  .105عبدالعزيز عتيق ، علم البيان ، ص: ينظر  ـ) 1(
  . 482مثـار القلوب ، ص: الثعالبـي  ـ) 2(
  .9/76، الوايف بالوفيات : الصفدي  ـ) 3(
  .183التصوير الشعري ، ص: عدنان حسني قاسم : ينظر  ـ) 4(
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  :جـ ـ احلقيقة 
وهي أكثر الصور البيانية استخداماً يف تصوير املناظر املتحركة بشـكل قصصـي   

، وخري مثال على ذلك قول أيب دالمة يف هذا املشهد املليء باحلركة وشد االنتباه )1(طريف
  )جمزوء رمل(                     :حيث يقول 

  شـك بالسهـم فــؤاده    بيـاًقد رمـى املهدي ظ  
  ن رمى كـلـبـاً فصاده    وعـلـي بــن سـلـيـمـا  
امــرئ يــأكــل     فـهـنـيـئـاً هلـمـا كــل  

  )2(زاده

فنحن نرى مشهد صيد فيه رماة وطرائد وسهام ، كلها على وجه احلقيقـة ، مث  
مث صورة مقابلـة   النافذ إىل الفؤاد ،" شك الظبـي بالسهم"، "الرمي"نتفاعل مع احلركة 

، هنا تكمن الطرافة وقوة التصـوير يف هـذا املشـهد    "الظبـي"بدل " كلب"رمي فيها 
  .الدرامي

  :د ـ اــاز 
من الصور اليت عول عليها الشعراء يف مسـخ خصـومهم إحالتـهم حيوانـات     

  ":قيان موسى"، مثال ذلك قول أيب نواس عن "كاخلنافس ، أو القرود ، أو ما شابه "
  )وافـر(                  
ـــوم      خنـافس خلف عيدان قعـود     ـــا الي ـــول قر يط

  )3(القصيـرا
  )خملع بسيط(               :أو قول علي بن بسام يف خصومه 

د وفـــي زمـــن الـقـــر     البـد يا نـفـس مـن سجـود  
  )4(لـلـقـرود

                                         
  .83املرجع نفسه ، ص ـ) 1(
  .51ديوانه ، ص ـ) 2(
  .541ديوانه ، ص ـ) 3(
  .2/200مروج الذهب ، : املسعودي  ـ) 4(
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  :وكذلك قوله 
  حـوـا دوننا أيـدي القرود     سجدنا للقـرود رجاء دنيـا  

ــوى ذل      فمـا نـالت أنـامـلنا بشـيء ـــاه سـ عـملنـ
  )1(السجود
خنافس ، سجود ، قرد ، قرود ، سجدنا للقـرود ، أيـدي   "كلمات مثل فداللة 

اكتسبت عند الشاعرين معاين غري معانيها األصلية املوضوعة هلـا علـى وجـه    " القرود
الوضاعة، "ا تدل على ، فأصبحت هذه األلفاظ حتمل معاين جمازية وذلك بوصفه)2(احلقيقة

أنـواع  مثل هذه الصـور مـن    يف، ومن هنا جند أن التصوير بااز أبلغ "الذل ، القبح 
احلقيقة ، وأحسن وقوعاً منه يف القلوب واألمساع ، مثلما يفرق ابـن  كاألخرى التصوير 

  .)3(رشيق القريواين بني هذين املصطلحني يف عمدته
  

  :هـ ـ الكنـايـة 
ناية ال يقلّ أمهيةً عن صور البيان األخرى ؛ وذلك لداللته على الزم والتصوير بالك

  .)4(معناه وجواز إرادته هو بنفسه
ومثال ذلك قول ابن الرومي مكنياً عن متايله وعدم متاسكه عند مشـيه ، حيـث   

                  :يقـول
  )بسيط(  

  )5(احاذراً أن أساقط األسقاط    أرى يل مشية أغربل فيها  
ايل بالغربلة ، كما يتمايل ويتحرك ما يف الغربال مينةً ويسرى عنـد  فكىن عن التم

الغربلة ، مث كىن عن تردد وارجتافه يف املشي حبذره من أن يسقط أو يسقطه شيء قد يتعثر 

                                         
  .5/380املصدر نفسه ،  ـ) 1(
  .352أسرار البالغة ، ص: عبدالقاهر اجلرجاين : ينظر  ـ) 2(
  .266العمدة ، ص: ظر ين ـ) 3(
  .337التلخيص يف علوم البالغة ، ص: القزويين : ينظر  ـ) 4(
  .حسني محوي: ، حتقيق  4/1439ديوانه ،  ـ) 5(
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  .)1(وقد استعان باأللفاظ الدالة على ذلك. به 
  )متقارب(    :ومن صور الكناية ، جند قول إمساعيل بن عمار عن جاريته 

ــيض        ـا وجـه قـرد إذا ازيـنــــتهل   ـــون كب ول
  )2(القـطـا األبـرش
  :وقال أيضاً 

ـــب        إن نكهـت كـدت من نتنها   ـــى جـان ـــر عل أخـ
  )3(املفـرش

ـّى ا عن ننت جاريته  ـّى بوجه القرد عن قبح وجه جاريته ، فيما الثانية كن فكن
  .وعدم نظافتها وطهارا

  

  :و ـ املبالغــة 
إن الشعر :"يف حد ذاا مبالغة يف تصوير العيب وتضخيمه ، ولذلك قيل  السخرية

وأكثر الشعراء استثماراً هلذا اجلانب هـو ابـن   . )4("هلكذب وهزل وأحقّه بالتفضيل أهز
واألنف وما شابه ، ومن ذلك قولـه يف تصـوير   الرومي خاصةً يف تصوير اللحى والوجه 

  )ملجمزوء كا(                      :أنف أحدهم 
أبـــــداً لـرأســــك       فاألنـف منـك لـعـظـمـه  

  )5(يعـكـس
يف مثل هذا التصوير املضحك ، ولعل األكثر  )6(فقد وصلت املبالغة حداً مستحيالً

  )متقارب(                :مبالغةً قوله يف التقتري 
  )7(تنفـس من منخر واحد      لو يستطـيـع لتـقـتيـره  

                                         
  .66أسرار البالغة ، ص: عبدالقاهر اجلرجاين : ينظر  ـ) 1(
  .11/371األغاين ، : األصفهاين  ـ) 2(
  .11/371املصدر نفسه ،  ـ) 3(
  .118املوشح ، ص: املرزباين  ـ) 4(
  .حسني نصار: ، حتقيق  2/165ديوانه ،  ـ) 5(
  .348، ص)البيان واملعاين والبديع ( علوم البالغة : أمحد مصطفى املراغي : ينظر  ـ) 6(
  .عبداألمري علي مهنا: ، حتقيق  2/160ديوانه ، : ابن الرومي  ـ) 7(
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عره الذي أثبتناه يف هذه الدراسة اليت نـدركها  ومثل هذه الصور كثرية عنده يف ش
خالل التصوير البياين الصائب ، والتمثيل والتجسيد بعقولنا ونراها بأبصارنا ، وذلك من 

  .)1(والقياس ، مثلما وضح عبدالقاهر اجلرجاين مفهوم الصورة من وجهة نظره
  

  :ـ دراسة الصورة الشعرية باملفهوم احلديث  2
لصورة الشعرية من املفهوم البياين القدمي ، فإننا سـنحاول ـ اآلن   ومبا أننا قدمنا ا

جتسـيد  "، و"الصورة الذهنية"تمثل يف املـ دراسة مفهوم الصورة الشعرية مبعناها احلديث 
حىت ال نقف عند حدود تلك الصورة اليت وصفها أحد الباحثني بأـا  . )2("الرؤية الرمزية

لتجميل والتزيني ، وصنع املقابل واملعادل ملا ارتوى منـه  تتسم بطابع احملاكاة والرغبة يف ا
  .)3(البصر ، وامتألت منه البصرية ، واختلجت به األعماق رائيةً وشاهدةً ومشاهدة

  :نبدأ يف دراسة النماذج التالية 
  :قول أيب دالمة عن نفسه 

ـــرام وال       أال أبـلـغ لديـك أبـا دالمــة ــن الك ــيس م فل
  كرامـه

  وخنـزيـراً إذا نـزع العـمـامـه      العمامـة كان قرداًإذا لبـس 
  ك اللـؤم تتبعـه الدمـامـهاكذ      مجعـت دمامة ومجعت لؤماً
  )4(ـرح فقد دنت القيامـهففال ت      فإن تك قد أصبت نعيم دنيا

ىل هذه األبيات نظراً أعمق تتكشف له عوامل الشاعر الداخلية اليت تتجلى إفالناظر 
وصف فيها عيوبه الشخصية مثلما يراها ، حيث ظهر ، اليت )5(ملشاهد املتراكمةمن خالل ا

يف صورة اإلنسان اجلامع لدمامة املنظر ولؤم الطابع ، وقبل ذلك قبح املنظر الشبيه بقـبح  
القرد إذا ما لبس العمامة ، واخلرتير إذا ما نزعها ، فقد استخدم أدواته الشعرية البتكـار  

                                         
  .508دالئل اإلعجاز ، ص: ينظر  ـ) 1(
  .28 ، 15الصورة الشعرية يف الشعر العريب حىت آخر القرن الثاين اهلجري ، ص: لبطل علي ا: ينظر  ـ) 2(
جوزيف حرب سفري الشعرية اللبنانية إىل العامل ، مقال منشور مبجلـة العـريب ،   : فاروق شوشة : ينظر  ـ) 3(

  .164م ، ص2004، أكتوبر 611ع
  .110ـ  109ديوانه ، ص ـ) 4(
  .20علي ، الصورة الشعرية يف شعر الرصايف البلنسي ، رسالة ماجستري ، ص إبراهيم ميالد: ينظر  ـ) 5(
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، مما كشف لنا عن جانب مهم من جوانب جتربته الشعرية ، وفق صور متعددة لشخصه 
ولعلّ يف ذلك نظرة فلسفية لذاته اليت يراها من  .)1(إدراكه للجمال والقبح من وجهة نظره

من دون كرامـة،  "الوضاعة والدناءة مبكان ، حىت إنه مل يتردد يف وصفها بأوصاف مثل 
  ".قرد ، خرتير ، لئيم ، دميم 

الثاين فهو منوذج حكائي ختيلي جيري على لسان احليوان على غرار ما  أما النموذج
، وهو ما جنده يف أبيات بشار بن برد التالية اليت ختيل فيهـا  "كليلة ودمنة"نقرأه يف كتاب 

  )جمزوء رمل(             :أن محاره ملّا نفق أتاه يف املنام وأخذ يقول له 
  عند باب األصفهاين    سيدي خذ يب أتانـا  
  وبــدل قد شـجـاين    تـيـمـتـنــي بـبـنــان  
  سـل جسمي وبراين    وبــغــنــــج ودالل  
  مثـل خـد الشيفـران    ولـهـا خــد أسيـل  
  )2(ـت إذا طال هوانـي    فلذا مـت ولو عشـ  

تربط املرئي "رؤية شعرية فبعيداً عن هزلية املوضوع ، جند الشاعر قد وضعنا أمام 
، وباحلقيقة واحملاكاة ، وإالَّ فأين األتان واحلمـار مـن   )3("اقع واحللموالالمرئي ، بني الو

! يمـان؟ ، مها حيوانان "إخل...التتيم ، الدل ، الشجو ، الثنايا احلسان ، الغنج ، الدالل "
، )4(فهذه الشك أا جتارب إنسانية حبتة استمدها الشاعر من حواسه وجتاربـه النفسـية  

ان لتزداد الصورة طرافةً واستغراباً على شاكلة ما نقرأ من قصص وأجراها على لسان احليو
مل احليـوان  اأو غريه من الكتب اليت أخذ مؤلفوها من ع" كليلة ودمنة"مشاة يف كتاب 

  .شياملع همرموزاً يسقطون من خالهلا جتارم اإلنسانية على واقع
سخر فيها من جار  أما النموذج الثالث فنجده عند أبان الالحقي يف قصيدته اليت

  )سريع(           :له من ثقيف ، حيث يقول يف مطلعها 
والفـرش     لـمـا رأيــت الـبــز والشــــاره  

                                         
  .6 ، 5الصورة الشعرية عند أيب القاسم الشابـي ، ص: مدحت سعد حممد اجليار : ينظر  ـ) 1(
  .صالح الدين اهلواري: ، حتقيق  4/187ديوانه ،  ـ) 2(
  .112الصورة الشعرية ، ص: ساسني عساف  ـ) 3(
  .26ة الشعرية يف الشعر العريب حىت آخر القرن الثاين اهلجري ، صالصور ـ) 4(
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  قد ضاقـت بـه احلـاره
من فوق ذي الدار     والـلــوز والسكـر يـرمــى بــه  
  وذي الداره

ـــال وال     وأحضروا الـملهـيـن مل يتركوا   طـبــــ
  صـاحــب زمــــاره

ـــد زوج     اذا ؟ قيل أعـجـوبـــةمل: قلت    مـحـمــ
  )1(عـمــــــــــاره

من بداية القصيدة فسح لنا الشاعر جماالً للرؤية ، فنـرى األفعـال واحلركـات    
من هنا وهناك ، واهلـرج واملـرج   السكر واللوز املرميني وواأللوان ، وازدحام الناس ، 

ـ اليت تضج  )2(شياء املتحركةوامللهني ، ونسمع صوت الزمارة والطبل ، وبني هذه األ  ا
الصورة واليت تشكّل لنا الواقع برؤية الشاعر وعدسته الساخرة ، وذلك وفق رؤيته للقبح 

  .املعقول وغري املعقول )3(واجلمال
الذي يريد له األفضل واألحسن ، وقد  )4(أن ذلك فيه رؤية جديدة لعامله والشك
كانت "الناقدة نفسها لواقعهم فـن يف الرؤية السخرية اآلخرون الشاعر أبا شارك شعراُء

  .)5("ذاتية  اتمع ونظرات يف احلياة ورؤىهلم مواقف يقفوا مع الناس و
وهذه طبيعة هكذا مواضيع اليت ال تقف عند جمرد تناول املوضوعات واخلوض يف 

ل من خـال غمارها ، بل تتعدى ذلك إىل أخذ املوقف والدفاع املستميت من أجل إثباته 
تصوير احلياة وما فيها من سلبيات وأشكال ومناظر وقبح وبشاعة وخروج عـن دائـرة   

كما يقول ميخائيـل نعيمـة   العقل واجلنوح حنو اخلرايف والوهم وغري املعقول ، فالشاعر 
ألنه يقدر أن يسكب ما يراه ويسمعه يف قوالب مجيلة من صور :" هلذه األشياء " مصوراً"

                                         
  .23/164األغاين ، : األصفهاين  ـ) 1(
  .146التصوير البياين ملسائل البيان ، ص: حممد أبو موسى : ينظر  ـ) 2(
  .6 ، 5الصورة الشعرية عند أيب القاسم الشايب ، ص: ينظر  ـ) 3(
  .11زمن الشعر ، ص: ينظر  ـ) 4(
  .224مخريات أيب نواس ، ص: أمين حممد زكي العشماوي : ينظر  ـ) 5(
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سخرية أكثر الشعراء تصويراً لألشياء من حوهلم بوصـفهم نقـاداً   وشعراء ال .)1("الكالم
  .وجمتمعام يامحل

  : التقليد والتجديد ـثانياً 
من القضايا النقدية املهمة اليت جيدر بالباحث مناقشتها يف هذه الدراسـة وذلـك   
 انطالقاً من وضوح آثار هاتني القضيتني يف الشعر الساخر عند شعراء هـذه الدراسـة يف  

ــ مبسـميات   "التقليد والتجديد"ـ قضييت شكله ومضمونه ووزنه ولغته ، وقد عرفتا  
وما شابه ، ومن هنـا  " قدماء ومتأخرين"و" احملدث والقدمي"و" كالقدمي واجلديد"أخرى 

كانت مشكلة احملدث مشكلة النقد األساسية ؛ ألا على عالقة مباشرة بالعقيدة والبالغة "
نه إخضاع كل ما هو جديد ، حىت إن املتأخرين من النقاد منـهم  ، كانت تأصيالً من شأ

  .)2("من اون بشأن إعطاء األفضلية للمتقدم على املتأخر لتقدمه فقط
وانطالقاً من هذه اجلدلية القائمة بني مناصري التيارين ، نبدأ يف دراسـة قضـييت   

  :النحو التايل  التقليد والتجديد عند أربعة من شعراء هذه الدراسة ، وذلك على
  

  :ـ التقليـد  1
إلقاء نظرة سريعة على النتاج الشعري لشعراء هذه الدراسة تصادفنا قصيدتان من ف

. )3(..."طريقة الفحول مثل امرئ القيس وزهـري والنابغـة  "قصائد السخرية سارتا على 
  )بسيط(      :مها قصيدة أيب دالمة اليت مطلعها وهاتان القصيدتان 

يوم الوداع فما جاؤوا وما     د البني فانتجعواإن الـخليط أج  
  )4(رتعوا

موضوعه الرئيسـي الـذي   مث جند الشاعر يتخلص بعد هذه املقدمة التقليدية إىل 
مـن خـالل   ) املنصور ( يسخر فيه من زوجته وأوالده طمعاً يف استدرار عطف اخلليفة 

                                         
  .69الغربال ، ص ـ) 1(
  .55شكل القصيدة العربية ، ص: جودت فخر الدين  ـ) 2(
  .85املوشح ، ص: املرزباين  ـ) 3(
  .78ديوانه ، ص ـ) 4(
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ومعانيها وشكلها كما إضحاكه على حاهلم ، فهذه القصيدة تقليدية يف مطلعها وألفاظها 
  .ضحاهو و

أما القصيدة األخرى فهي قصيدة حممد بن يسري اليت بدأها بوصف لبستانه األنيق 
  )رمـل(                  :حيث يقول 

ناضر اخلضرة ريــان       لـي بـستـان أنـيـق زاهـــر  
  يـرف

  )1(ذق تربـته ليست تـجفع     راسخ األعراق ريان الثرى  
صف مخسة عشر بيتاً ، مث يتخلص ملوضوعه الرئيسي وهو وقد بلغت أبياته يف الو

جاءت على بستانه فأكلت كل ما جاء بطريقها وحطّمـت  اليت " شاة منيع"سخريته من 
  .يف شكلها ومضمواوفيما عدا هاتني القصيدتني جاءت قصائد السخرية جديدة  .الباقي

  

  :ـ التجديـد  2
صراع بني القـدماء واحملـدثني ، ويف   ، ويف ال ألطالليف الثورة على ا"حيث متثل 

اخلروج على عمود الشعر أو ج القصيدة القدمية ، ويف اجتاه الشعر إىل التعبري عن الذات 
  .)2("ويف تصوير أحداث العصر ، ويف االجتاه الشعبـي واالجتاه اإلنساين

  

  :أ ـ الثورة على القدمي 
 هذه الثورة الشاعر ح بذلك يف أكثـر مـن   الذ" أبو نواس"وقد كان قائدي صر

قصيدة له ، بل عد الوقوف على األطالل وتقليد القدماء يف ذلـك مـدعاة للسـخرية    
واالستغراب يف عصر مل يعد فيه لألطالل والديار مكان مثلما كانت هلما من قبل يف ثقافة 

  )وافـر(            :جنده يقول ذلك لالشعراء القدماء ، و
ــبوت       دع األطـالل تسقيهـا اجلنوب عهــد جدـــا  ـيل

                                         
  .26ـ  14/20األغاين ، : األصفهاين  ـ) 1(
  .18يد والتجديد يف العصر العباسي ، صالتقل: صالح مصيلحي عبداهللا  ـ) 2(
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  )1(اخلطوب
ذا البيت على القدمي ، ودعا إىل الثورة عليه بكل ما أويت مـن  فقد محل يف مثل ه

، وما إىل )2(قوة ، ساخراً من الشعراء الذين يتمسكون بالوقوف على األطالل وبكاء الديار
  .ذلك من مقدمات القصيدة القدمية 

يف شكلها ومضموا مثلما مر بنا عنـد   ومن هنا أخذ الشعراء يف جتديد القصيدة
  .شعراء هذه الدراسة 

  :ب ـ التعبري عن الذات ومعاناة إنسان العصر 
فقد اعتىن شعراء هذه الدراسة بالتعبري عن ذوام ومعانام بانفصاهلم عن واقعهم 

، حيث استطاعوا من جهة أخرى عصرهم من جهة ، والتركيز على املشاكل اإلنساين يف 
دائرة النخبة املثقفة ليدخلوا يف الوجدان الشعبـي باعتباره رمزاً الختراق "رجوا من أن خي

، كما رأينا ذلك عند أيب نواس ، )3("املفهوم السلطوي ، ولألخالق والسياسة واالجتماع
وابن الرومي ، وعلي بن بسام ، وغريهم ممن سخروا من الوزراء والطبقة الغنية بالقـدر  

  .ن الطبقات الدنيا وعاجلوا مشاكلهاالذي سخروا فيه م
  

  :جـ ـ التجديد يف الوزن والقافية 
دخلت القصيدة العباسية تعديالت "إضافةً إىل التجديد يف الشكل واملضمون فقد 

، وقد متثل هذا التجديد يف )4("والقافية واملعىن من حيث اللفظ واألسلوب والوزن.. فنية 
ر اخلفيفة والبسيطة ، حيث ائد القصرية ذات البحووالقصتفضيل املقطوعات خفيفة الوزن 

األوزان الطويلـة  أكثـر الشعراء العباسيون من النظم على األوزان اخلفيفـة وجتزئـة   "
  .)5("املعقدة

وشعراء السخرية هم أكثر من غريهم يف تفضيل هذه األوزان ، وذلـك لطبيعـة   

                                         
  .11ديوانه ، ص ـ) 1(
  .32من قضايا النقد العريب القدمي ، ص: السعيد الباز : ينظر  ـ) 2(
، مـارس   472البطولة املضادة يف شعر أيب نواس ، مقال منشور مبجلة العـريب ، ع : شوقي بزيع : ينظر  ـ) 3(

  .99م، ، ص1998
  .167العصر العباسي ، ص التقليد والتجديد يف ـ) 4(
  .18مالمح التجديد يف موسيقى الشعر العريب ، ص: عبداهلادي عبداهللا عطية  ـ) 5(
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، كما اتضـح   اخلفّةضي السرعة واملوضوع الساخر واملواقف اليت يقال فيها ، فأغلبها يقت
  .)*(يف املبحث األول من هذا الفصللنا ذلك عند دراستنا لبناء القصيدة والوزن والقافية 

  

 تصنيف شعراء الدراسة حسب نظرة النقاد القدماء  •
  ":القدمي واحملدث"أو ، " القدمي واجلديد" يومـفهـمل

حمدثون ، ولعل يف تسـمية  فأغلب شعراء هذه الدراسة وصفوا بأم جمددون أو 
، وذلك انطالقاً من تفضيل )1(النقاد عدوه بدعةً سرعان ما تزولما يشري إىل أن " حمدث"

، بوصفها النموذج األعلى الذي له مجاله "عمود الشعر"أغلبهم لطريقة الشعر اجلاهلي أو 
وز االحنـراف  املكتمل ، وقيمته الثابتة ، فهو عندهم املقياس وأصوله ائية وراسخة ال جي

بشار بن برد ، وأبا نـواس ، وأبـان   "، ولذلك جندهم يصنفون )2(والعبث ا أو ختطيها
  .ضمن الشعراء احملدثني ـ مثالً ـ" الالحقي ، وخملد بن بكار

ظهر يف منتصف القرن الثاين بـني  " القدمي واجلديد"ومن املعروف أن اخلالف بني 
عاصر وبالنظر إىل شعراء هذه الدراسة . )3(الميذهأنصار امرئ القيس وتالميذه ، وبشار وت

بعضهم هذه املرحلة ، فيما عاصر بعضهم اآلخر ظهور اخلالف مرة ثانية يف القرن الثالث 
أليب نـواس  كما كانوا ينتصرون للبحتري ، أليب متام ومن انتصر اهلجري بني من انتصر 

  .)4(ومسلم
يف حاجـة إىل  "الذين كانوا " ولدينامل"والغالب يف شعراء السخرية أم من طائفة 
العريب اخلالص ، وهذا الشعر لغته هـي  شعر يالئم تكوينهم النفسي الغريب عن التكوين 

العربية ، لغة احلديث والكتابة ، والدين ، فكان هلذا كله أثره يف جتـدد الشـعر العـريب    
الحظ اخلصـائص  والقارئ لنتاجهم الشعري يف هذه الدراسة ي. )5("واتساع آفاقه جديداً

نـه  إاملشتركة بني شعرائه من سهولة األلفاظ واإلغراق يف الوصف ، وتشابه املعاين حىت 

                                         
 .179ص: ينظر ـ  )*(
  .40زمن الشعر ، ص: أدونيس : ينظر  ـ) 1(
  .40زمن الشعر ، ص: أدونيس  ـ) 2(
  .2/7حديث األربعاء ، : طه حسني : ينظر  ـ) 3(
  .7نفسه ، صوضع امل ـ) 4(
  .178أبو متام الطائي ـ حياته وحياة شعره ، ص: جنيب حممد البهبييت  ـ) 5(
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احملدثني مثل أيب نواس وغـريه مثـل   وإمنا أشعار هؤالء :"" ابن األعرايب"يصدق فيه قول 
الرحيان يشم ويذوي فريمى به ، وأشعار القدماء مثل املسك والعنرب كلما حركتـه ازداد  

ومهما يكن من أمر يف هذه القضية ، فحسبنا أننا حاولنا استجالء بعض جوانبها . )1("طيباً
لشعر السخرية ونظمه يف هذا الفن جتديداً  تناوهلمعند شعراء هذه الدراسة الذي ميثل جمرد 

انغرسوا يف تضـاريس  الذين باسيني يف حد ذاته ، وإضافة أخرى من إضافات الشعراء الع
شعراء عباسـيون  "القيمة يف دراسته " إبراهيم النجار"وصف بعضهم بذلك  ، كماحيام
  .، وهذا ما أكدته النصوص اليت درسناها لشعراء هذا البحث)2("منسيون

  : ثالثاً ـ الطبـع والصنـعة
مصطلحان نقديان وصف ما بعض شعراء هذه الدراسة ودلَّت بعض منـاذجهم  

  .ي جنده يف ترمجام وسريهم الشخصية على مصداقية هذا الوصف الذ الشعرية
التوعر ... الصنعة "، فيما تعين )3("املطبوع نقيض املتكلّف"ومن املتعارف عليه أن 

وسنقتصر يف دراسة هذين املصطلحني على أربعة من شعراء هذه الدراسـة  . )4("واالبتداع
ـ "من املشاهري ، و" أبو دالمة ، وبشار بن برد:"هم  مـن  " ن بسـام احلمدوين ، وعلي ب

  .الشعراء املغمورين
  :أبو دالمة  •

ـ حمقق ديوانه ـ يقول عنه يف هذا  " إميل بديع يعقوب.د"قراءة ترمجته جند عند 
الكالم ، وميتاز شعره بالفصاحة والسالسة والبعد عن التكلّف والتصنع ووحشي :"الصدد 

وقـد سـبق أن   . )5("جاءوهذا ما فرضته طبيعة الشاعر اجلاحنة حنو الدعابة والفكاهة واهل
 فيداخل الشعراء ويزامحهم يف مجيـع  "أبا دالمة فقال بأنه كان " اخلطيب البغدادي"وص

هـذه  و. )6("فنوم ، وينفرد يف وصف الشراب والرياض وغري ذلك مما ال جيرون معه فيه

                                         
  .310املوشح ، ص: املرزباين  ـ) 1(
  .3/16 ـ) 2(
  .50شكل القصيدة العربية ، ص: جودة فخر الدين  ـ) 3(
  .نفسه وضعامل ـ) 4(
  .22مقدمة ديوان أيب دالمة ، ص ـ) 5(
  .8/488تاريخ بغداد ،  ـ) 6(
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 األوصاف تدل على طبعه السلس وبعده على التكلّف والصنعة املقيتة ، وهذا ما جنـده يف 
أشعاره عامةً وشعر السخرية الذي تناولناه يف هذه الدراسة على وجه اخلصوص ، األمـر  

وكان أبو دالمة مطبوعاً مفْلقاً طريفاً كثري النوادر وكان :"إىل القول الذي دعا ابن املعتز 
  .)1("صاحب بديهة

من جيد وال أدلّ على سرعة بديهته من قصيدته اليت سخر فيها من نفسه عندما مل 
  )وافـر(          :اليت مطلعها يسخر منه يف جمالس اخلليفة 

ـــرام وال       أال أبـلـغ لديـك أبـا دالمــة ــن الك ــيس م فل
  )2(كرامـه

يتبني صحة الطبع وبعده عن الصنعة والتثقيف ومعاودة كما أن الدارس لبقية شعره 
  .النظر ، وقد سبق لنا دراسة الكثري منها يف ثنايا هذه الدراسة 

  
  :شار بن برد ب •

، حيـث  "شوقي ضـيف .د"صنعة بشار دثوا عن من الباحثني املعاصرين الذين حت
الفـن ومذاهبـه يف الشـعر    "أفاض يف احلديث عن هذه املوضوع عنده ، ضمن دراسته 

تقوم على املوازنة الدقيقة بني العناصر التقليدية يف الشعر "حيث رأى أن الصنعة  .)3("العريب
ومن شعره الذي . )4("لتجديدية املستمدة من احلضارة والثقافة املعاصرةالعريب، والعناصر ا

  )جمزوء رجز(              :ميكننا أن نقرأ فيه هذه الصنعة قوله 
  ربـعيـر أجـف بـخل         ـيــط أبـوال حـدا قـ  
ــن     لـةـظــوال أتــى حـنـ   بثقـبـهــــا مـ

  بــغـس
ـــا     ـةــطـوال أتــى عـرف   حيـبطهـــــ

                                         
  .64ت الشعراء ، صطبقا ـ) 1(
  .109ديوانه ، ص ـ) 2(
  .157ـ  148ص: ينظر  ـ) 3(
  .157ـ  156املرجع نفسه ، ص ـ) 4(
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  شبـخـبـال
ا ــــــــضنـضمن    نـــا ورالًــوال شـويـ  

  ذنـبـبال
  )1(أكلت ضب اخلزب    عــت والــوال تـقص  

  

مـثالً يف هـذه   " عرفطة"فصنعته تكمن يف استخدامه الغريب من الكالم ككلمة 
وغريها الكثري يف غري هذه األبيات ، كما مر بنا يف الفصل الثاين من " تقصعت"األبيات ، 
مثالً ، وذلك على الرغم من أن السخرية )2("كأنه عريب من قوارير"كقوله  )*(هذه الدراسة

فتدفع االبتسـامة إىل  يفضل فيها سهولة اللفظ ووضوحه ومباشرته حىت تؤثر يف السامعني 
ـّه إىل ذلك صاحب الوساطة حيث قال  فـإن  :"شفاههم من دون تكلّف ، وسبق أن نب

ء مل يتمكن من بعض مـا يرومـه إالَّ   واالقتداء مبن مضى من القدمارام أحدهم اإلغراب 
بأشد التكلّف ، وأتـم تصنع ، ومع التكلف املقت ، وللنفس عن التصـنع نفـرة، ويف   

وهذا ما ظهرت به بعض أشعار بشار بن . )3("وذهاب الرونقة ، ومفارقة الطبع قلة احلال
تطيع تعمـيم  برد الذي حاول فيها التثقيف وابتعد فيها عن الطبع ، وهذا وإن كنا ال نس

مـع  أن عده ضمن الشعراء املطبوعني هذه الصفة على معظم شعره ؛ ألنه سبق للجاحظ 
  .)4(العتاهية وأيب عيينة وأبان الالحقي ، بل إنه يفوقهم بطبعه أيباحلمريي والسيد 

  
  :احلمدوين  •

اليت ال ختفى " شاة سعيد"و" طيلسان ابن حرب"الساخرة يف وقد اشتهر مبقطوعاته 
أن اهلزل والسخف اللذين جيريـان  يدرك عن كثب "فيها على أحد ، فالقارئ هلا  الصنعة

لالرتقاء يف الصـناعة ، ونيـل   ... جمرى املداعبة واملفاكهة أصبحا لدى احلمدوين ذريعة 

                                         
  .حسني محوي: ، حتقيق  344ـ  1/343ديوانه ، : بشار بن برد  ـ) 1(
 .وما بعدها 52ص: ينظر ـ  )*(
  .صالح الدين اهلواري: ، حتقيق  1/301ديوانه ، : بشار بن برد  ـ) 2(
  .25الوساطة بني املتنبـي وخصومه ، ص: علي بن عبدالعزيز اجلرجاين  ـ) 3(
  .1/50البيان والتبيني ،  ـ) 4(
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ملعاين القدماء وألفاظهم ، وانتحاله للغة اجلـد  كما أن تقليده . )1("احلظوة لدى الرؤساء
ـ جعلت التكلف يطال أغلـب  )2(ي للتعبري عن مواقف مضحكةوالرصانة واجلدل الكالم

اآليات القرآنية واألمثال واألحـداث والقصـص    )*(أكثر فيها من تضمنيمقطوعاته اليت 
  )كامل(          :وتثقيفه هلا ، ومن ذلك قوله التارخيية اليت تظهر عنايته ا 

  )3(زمعتفألزمعـن على البكا إذ أ        دعين أبكي كسويت إذ ودعت  
  )جمزوء كامل(            :ومن مقطوعاته اليت أكثر فيها التضمني قوله 

  نك قـوم نوح منـه أحدث        قـل البـن حـرب طيلســا  
  عمن مضى من قبل يورث        أفنـى القـرون ولـم يــزل  
ـــه         وإذا العـيـون لـحـظـنــــه   فكـأنـــ

  بـاللـحظ يـحـرث
فإذا رفـوت فلـيس          ــــهيــودي إذا لــم أرفــ  

  ـلبــثت
  )4(ــه الدهر أو تتـركه يلهث        كالكلب إن تـحـمل عليـ  

فعلى الرغم من طرافة املوضوع وجدته من حيث التناول ، إالَّ أن هذا التكلّف فيه 
واملتكلف هو الذي قوم :" فرق بني املتكلف واملطبوع فقال يذكرنا بقول ابن قتيبة عندما 

واملالحـظ أن  . )5("بطول التفتيش ، وأعاد فيه النظر بعـد النظـر  ه بالثقاف ونقّحه شعر
  :احلمدوين قد قصد أغلب شعره بالصنعة واالبتداع وعدم إعماله للقرحية ، ومن ذلك قوله

  )رمـل(                  
قد قضى التمـزيق منـه            طيـلسان البـن حرب جاءنـي

  وطـره

                                         
  .3/110شعراء عباسيون منسيون ، : إبراهيم النجار  ـ) 1(
  .نفسه وضعامل ـ) 2(
 .من هذه الرسالة 99ـ  97ص: ينظر ـ  )*(
  .97ـ  7/96وفيات األعيان ، : ابن خلكان  ـ) 3(
  .1/151زهر اآلداب ، : صري القريواين احل ـ) 4(
  1/22الشعر والشعراء ،  ـ) 5(
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سـامـــــري     ـداأنـا مـن خـوف عـليـه أبــ
  ليـس يألـو حــذره

نشتـــري عجـــال بصفـــر     يا بن حرب خذه أو فابعث مبا
  )1(عشره

  .)2(حديثه عن عيوب الشعروهذا ما عده اآلمدي عيباً من عيوب الشعر عند 
  
  :علي بن بسام  •

أنه شاعر مطبـوع،   جندعندما نلقي نظرة على ما ورد يف ترمجته ونتاجه الشعري 
كان شـاعراً لسـناً مطبوعـاً يف    "عن ابن بسام أنه ) مروج الذهب  (فقد ذكر صاحب 

فيما خيص و. )4("املطبوعني يف اهلجاء"عده ضمن الشعراء فقد ابن خلكان  أما .)3("اهلجاء
شعره فقد جرى على طبعه وقرحيته ، ومن النادر أن نعثر فيه عما يدل على تكلّفه وتعمله 

  )جمتث(            :، ومن ذلك قوله يف بعض الثقالء 
  على البـريـة شـاهـد    يا رب إنــك عــدل  
  وكـلهم لـك جاحد    بنـو الفــرات ثـقـال  
  إال ثـقـيــل وبـــارد    ثـالثـة ليس فـيهــم  
  )5(من ثـقـيـل فـواحـد    يا رب إن كان البد  

، فقد كـان ابـن    لسعة ثقافتهومثل هذه األلفاظ الفصيحة واملعاين القوية راجعة 
الرواية أبوبكر عنه  أخذ ممن أن ه مترمجوهومما يذكر. )6("مشهوراً عند أهل األدب"بسام 
سهولة ألفاظـه   ، فروايته ألشعار القدماء وثقافته األدبية كان هلما أثر واضح يف)7(الصويل

                                         
  . 127مجع احلواهر ، ص: احلصري القريواين  ـ) 1(
  .1/260املوازنة ، : ينظر  ـ) 2(
  .5/197مروج الذهب ، : املسعودي  ـ) 3(
  .3/365وفيات األعيان ،  ـ) 4(
  .75الوزراء ، ص: الصابئ  ـ) 5(
  .12/63تاريخ بغداد ، : ادي اخلطيب البغد ـ) 6(
  .3/157شعراء عباسيون منسيون ، : إبراهيم النجار : ينظر  ـ) 7(
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وبعدها عن التكلّف والصنعة اليت سبق أن رأيناها عند احلمدوين وبشار بن برد وغريمهـا،  
املناسبة للموضوع السـاخر ، ومثـال ذلـك قولـه يف أوىل      )1(ه لألوزانفضالً عن ختري

  )البسيط(    :مقطوعاته 
ومـثـلـه لــخيار الــدور            بىن أبو جعـفر دارا فشيـدها  
  بــنـاء

ـــؤس      فاجلوع داخلها والذل خارجها   ـــا ب ويف جـوانـبـه
  وضـراء

وال  وليـس داخلـها خـبــز      ما ينفع الدار من تشييد حائطها  
  )2(ماء

فهذه السهولة والفصاحة يف األلفاظ والقوة والبالغة يف املعاين راجعة مجيعهـا إىل  
ينتخب كل لفظ ذي إحياء مؤثر ، ومن أجل هذا حفظَ الكثري من شعره "أن الشاعر كان 

وهذا ما جعل ابن بسام يفوق . )3("وتناقلته املصنفات ، ورواه غري واحد من األدباء والرواة
املغمورين ـ بصحة الطبع وسالمة األلفاظ مـن   ه من شعراء هذه الدراسة ـ السيما  غري

الصنعة والتكلّف على الرغم من أن أغلب شعره من املقطوعات ، ومل يكن ذا نفَس طويل 
  .كغريه ممن أثبتنا هلم قصائد مطولة يف هذه الدراسة

  

                                         
  .10شرح ديوان احلماسة ، ص: املرزوقي : ينظر  ـ) 1(
  . 5/197مروج الذهب ، : املسعودي  ـ) 2(
  .2/374شعراء عباسيون ، : يونس السامرائي  ـ) 3(
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  ة ــاخلامت
  

سعى الباحث يف هذه الدراسة الستجالء عدد من األمور املتعلقة بالسخرية عنـد    
ممهداً لذلك بفصل تناول فيه مصطلح السـخرية  ، شعراء القرنني الثاين والثالث اهلجريني 

وقـد  ، العباسي ء ، مث عرف الباحث بشعر السخرية وشعرائها قبل العصر وعالقته باهلجا
  : خرج بعدد من النتائج ميكن إمجالُها يف النقاط التالية 

ـ إن مصطلح السخرية ميتاز عن غريه من املصطلحات بكونه يعد سالحاً فعـاالً وأداةً    1
وتعتمد يف ذلك ، الشاذة حملاربة الظواهر االجتماعية غري السوية والسلوكيات البشرية 

على التصوير الساخر وكشف املفارقات والتناقضات والنقد الالذع الذي خيفُت قليالً 
أمـا  ضحكاً ألجل الضحك يف الغالـب ،  يف فين الفكاهة واهلجاء بوصف الفكاهة 

ردة الفعل والنقد اآلين إىل ما حتدثه السخرية من أثر ملحوظ اهلجاء فعادةً ال يتجاوز 
  . شخصية املنتقَدة أو األوضاع االجتماعية غري السوية يف ال

القولُ بأن األدب العريب ـ والسيما الشعر ـ مل يعرف السخرية قبـل    ـ من التجين   2
فالقارئ يف مقطوعات جاهلية وإسالمية حلسان بن ثابت وأبيـات  العصر العباسي ، 

مثّل البيئة اليت عـاش فيهـا    متفرقة للحطيئة املعاصر له يتبني أما نظما شعراً ساخراً
فاحلطيئة جنده حىت بعد إسالمه مل يترك اهلجاء الالذع والسخرية القاسـية  الشاعران، 

من سخرية مبثوثة يف فن النقائض إضافةً إىل ما جنده اليت مل يسلم منها حىت أقاربه ، 
 اليت ذكرناهـا ونصوصهم الشعرية  ، يف العصر األموي السيما عند جرير والفرزدق

  . خري دليل على ذلك 
ـ لقد عرف العصر العباسي ـ السيما خالل القرنني الثاين والثالث اهلجري ـ اتساعاً   3

وليسـت  وتعدد موضوعام ، يف حجم ديوان الشعر العريب من حيث عدد الشعراء 
واحد من هذه املوضوعات ، حيث أصبحت مسة لكثري مـن فنـون   السخرية سوى 

صر العباسي ، األمر الذي دعا كثرياً من الشعراء إىل نظم شعر الشعر املستحدثة يف الع
ساخر أبدعوا فيه أميا إبداع ، ومل يقتصر األمر على مشاهري الشعراء ممن لزموا جمالس 

والوزراء ، بل تعداه إىل غريهم من الشعراء املغمورين الذين ظلـوا  اخللفاء واألمراء 
س يف واقعهم ومعايشة مشاكله واإلحساس بعيداً عن التملق والتكسب وفضلوا االنغرا
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مما جعلهم يكونـون بعيـدين عـن    ، إسوة بالطبقة املسحوقة اليت يعيشون بينها ا 
علي بن اخلليل ، وحممد بن يسري : األضواء والدراسات واألحباث اجلادة ومن هؤالء 

، وإمساعيل بن عمار وغريهم من الشعراء الذين ذكرم الدراسـة ضـمن    الرياشي
لشعراء املغمورين ، موردةً نصوصاً شعرية هلم ال تقل يف قيمتها الفنية عن نصـوص  ا

  . املشاهري ورمبا فاقَت بعضها من هذه الناحية 
إن شعر السخرية ابن بيئته يتأثر ا ويؤثر فيها ، وهذا ما نراه يف شـعر السـخرية   ـ   4

بالعوامل السياسية واالجتماعية خالل القرنني الثاين والثالث اهلجريني اليت تأثرا فيهما 
  . واالقتصادية والثقافية يف شيوعه وانتشاره 

بل يف تأثريه يف الشعر العـريب ويف  كما أن قيمته ال تتمثل يف هذه العوامل فقط ،     
زِج بعضها باللون الساخر ، حىت خبني السـخرية  خطأً لط األغراض التقليدية اليت م

الوصـف  ( و، ) اهلجاء السـاخر  ( :من تركيبات ه وبعض هذه األغراض مثلما جند
كما أن أثره يظهر أكثر يف اقتفاء علَمين وما إىل ذلك ، ) الغزل الساخر(و) الساخر 

من أعالم الشعر العريب يف العصر العباسي ألثر الشعر الساخر السابق هلمـا وهـذان   
ء املعري من شعراء القرن املتنبـي من شعراء القرن الرابع ، وأبو العال: العلمان مها 

  . اخلامس 
إضافةً إىل ذلك ، جند أن قيمة شعر السخرية الفنية تكمن يف اعتماده على تقنيات     

املصـاحبة ، كمـا أن   فنية كالتصوير الساخر واملفارقة واحلوار وغريها من التقنيات 
وصـياغتها   قيمته األدبية تكمن يف تنوع موضوعاته وتفردها يف فكرا وقالبها الفين

ـ   وتعبريها   رفعلى مشاعر أصحاا وإحساسهم بالضياع وسـط جمتمعـات ال تعت
وهذا ما جعـل منـهم شـعراء    . كانتهم ودورهم يف هذه احلياة وإمكانام الفنية مب

ني إصالحها يف الوقت ذاته ، وهذا ما مثلته ألوضاع جمتمعام حماولونقّاداً ساخرين ، 
  . الدراسة ـ مشاهري ومغمورين ـ  هذهالنصوص الشعرية لشعراء 

لقد بينت لنا الدراسة الفنية لنماذج من شعر السخرية لشعراء هذه الدراسة أا متتاز ـ   5
بوحدة البناء الفين واملوضوع وتنوعها من قصـائد مطولـة ، متوسـطة الطـول     

بـني   كما أا تتميز بأوزاا اخلفيفة والسريعة وقوافيها املتنوعـة مـا  ومقطوعات ، 
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كما ثبت غىن املعجـم الشـعري بـاملفردات    قليلة ونادرة ، و االستعمالمشهورة  
واألساليب والتراكيب اجلديدة واملبتكـرة  املختلفة واأللفاظ املتنوعة واحلقول الداللية 

  . فيما يقل فيها تقليد أساليب القدماء وتراكيبهم 
الصور البيانية مـن تشـبيه   على  فبدت أكثر ميوالً لالعتمادـ أما الصورة الشعرية ،   6

وستبقى الركيزة األساسـية  ) املبالغة والتورية ( كانت ما في، واستعارة وجماز وكناية 
  . للفن الساخر مهما كانت أدواته واختلفت قوالبه الفنية 

استخدام اإلحياء والتجسيد واخليـال  إىل فضالً عن ميل بعض شعراء هذه الدراسة     
مادات والبهائم وما شابه طلباً منهم للغرابة وطرافتها واستدراراً الشعري باستنطاق اجل

وربط القرائن ، وسرعة البديهة ، حيـث خـرج   للضحك املمزوج بإعمال الفكر ، 
         ألخـرى  ) املركزية ( كثري من الشعراء مبدلوالت بعض األلفاظ عن دالالا ومعانيها 

وقد سبق أن أشرنا لـذلك   ،اعر الساخر يقصده الشتؤدي عرضاً بالغياً ) هامشية ( 
  . ضمن دراسة املعجم الشعري

أن عدداً من الشعراء حاولوا املزج بني القدمي واحلـديث ، فظهـر   كذلك وقد تبني ـ   7
ميول بعضهم إىل التقليد يف البناء الشعري كأيب دالمة وابن يسري الرياشي ، فيما دعا 

عند أيب نواس ، مثلما رأينا ى القدمي ، عل بعضهم اآلخر للتجديد صراحةً معلناً ثورة
  . على الرغم من أا ظلت يف نطاق الدعوة 

( ، وغريهم بأم أصحاب ) مطبوعون ( كما أننا جند شعراء آخرين وصفوا بأم   
بن بسام  ي، فعند دراستنا هلاتني القضيتني تبني لنا اعتماد شعراء كأيب دالمة وعل) صنعة 

م ، فيما فضل غريهم الصنعة وعلى رأسهم بشار بن برد واحلمدوين ، على طبعهما السلي
م يف هذه الدراسة وقد تبني لنا ذلك من خالل نظرة يف أشعارهم الساخرة اليت ذكرناها هل

 (و)  مذهب الطبع(من ميوهلم هلذين املذهبني  ترامجهمهؤالء الشعراء يف  ، وما وصف به
  ) .  مذهب الصنعة



  
  
  
  
  
  
  

  ثبت املصادر واملراجع
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  ادر واملراجع صثَبت امل
  

  : أوالً ـ املصادر 
  ) . برواية قالون ( القرآن الكرمي  •
  :أبو القاسم احلسن بن بشر  ، ـ اآلمدي  1

بريوت ،  ـلقدسي  ، مكتبة ا 2كونكو ، ط. ف: ـ املؤتلف واملختلف ، حتقيق 
  . م 1982ـ  1402

، دار املعارف  1أمحد صقر ، ط: ـ املوازنة بني شعر أيب متام والبحتري ، حتقيق 
  . ت .، د

   :الدين علي بن حممد ـ ابن األثري ، عز  2
الناشـر دار  ،  1، ط يعمر عبدالسـالم تـدمر  : الكامل يف التاريخ ، حتقيق ـ 

  . م 1997/هـ1417الكتاب العريب ، 
   :خفش ، أبو احلسن سعيد بن مسعدة ـ األ 3

ط ، مكتبة الزهراء .أمحد حممد عبدالدامي عبداهللا ، د: العروض ، حتقيق كتاب ـ 
  . م 1989/هـ1409،  القاهرةـ 

  : ـ أسامة بن منقذ  4
ط ، شركة ومطبعة .أمحد أمحد بدوي وآخر ، د: ـ البديع يف نقد الشعر ، حتقيق 

  . ت .ي وأوالده ، دمصطفى البايب احللبـ
   :ـ امرؤ القيس  5

  . ت .ط ، دار املعارف مبصر ، د.حممد أبو الفضل إبراهيم ، د: ديوانه ، حتقيق ـ 
   :ـ ابن بسام الشنتريين  6

الدار العربيـة  ، ط.دإحسان عباس ، : الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة ، حتقيق ـ 
  . م 1975/هـ1395للكتاب ، ليبيا ـ تونس ، 

   :بشار بن برد ـ  7
  . م 1996/هـ1416ط ، دار اجليل ، .دحسني محوي ، : ديوانه ، حتقيق ـ 

  .م1998ط، دار اهلالل ـ بريوت ، .ـ ديوانه ، حتقيق صالح الدين اهلواري ، د
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  :جلاحظ ، أبو عثمان عمرو بن حبر ـ ا 8
لقاهرة ، ط ، مكتبة اخلاجني با.عبدالسالم هارون ، د: ـ البيان والتبيني ، حتقيق 

  . م 1985/هـ1405ومطبعة املدين ، 
  . ت .ط ، دار اجليل ، د.عبدالسالم هارون ، د: ـ احليوان ، حتقيق 

ط ، دار املعرفــة ، .أمحــد العــوامري وآخــر ، د: ـــ الــبخالء ، حتقيــق 
  . م1939/هـ1358

  : ـ جرير بن عطية اخلَطَفي  9
  . ت .، د ط ، دار املعارف.نعمان طه ، د: ـ ديوانه ، حتقيق 

  . م 1960/هـ1379ط ، طبعة دار صادر ـ بريوت ، .ـ ديوانه ، د
  : ـ حازم القرطاجين  10

ط ، دار .حممد اجليب بن اخلوجـة ، د : ـ منهاج البلغاء وسراج األدباء ، حتقيق 
  . م 1981لبنان ، /الغرب اإلسالمي ـ بريوت

  : ـ ابن حجر العسقالين  11
بريوت  ـاجليل   ، دار 1علي البجاوي ، ط: ، حتقيق اإلصابة يف متييز الصحابة  ـ
  . م 1992/هـ1412، 

  : ة احلموي ـ ابن حج 12
دار مكتبة اهلـالل  ،  2عصام شعيتو ، ط: خزانة األدب وغاية األرب ، شرح  ـ
  . ت .لبنان ، د/بريوت ـ

  : ـ احلسن بن حبيب النيسابوري  13
  . م 1968/هـ1387النجف ، ، املكتبة احليدرية ـ  2طعقالء اانني ، ـ 

  : ـ حسان بن ثابت  14
دار اجليــل ـ بــريوت ،  ،  1يوســف عيــد ، ط: ديوانــه ، حتقيــق ـــ 
  . م 1992/هـ1412

 ـط ، دار األرقم بـن أيب األرقـم    .عمر فاروق الطباع ، د: نه ، حتقيق اديوـ 
  . ت .، دبريوت
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  : احلصري القريواين ـ  15
حممد حميي الدين عبداحلميد ، دار إحياء : ، حتقيق ـ زهر اآلداب ومثرة األلباب 

  . م 1953/هـ1372الكتب العربية ، 
ط ، .حممد أمـني اخلـاجني ، د  : ـ مجع اجلواهر يف امللح والنوادر ، عنِي بنشره 

  . هـ 1363مصر ،  ـطبعة الرمحانية امل
  : ـ احلطيئة ، جرول بن أوس  16

القـاهرة ،  كتبـة اخلـاجني ـ    ، م 1نعمـان طـه ، ط  : ديوانه ، حتقيـق  ـ 
  . م1987/هـ1403

  : ـ اخلطيب التربيزي  17
عمر فاروق الطبـاع ، مطبعـة دار   : ـ شرح املعلقات العشر املذهبات ، حتقيق 

  . ت .لبنان ، د/بريوت ـاألرقم بن أيب األرقم 
مكتبـة  ط ، .احلساين حسن عبداهللا ، د: ـ الكايف يف العروض والقوايف ، حتقيق 

  . ت .ي مبصر ، داخلاجن
  : اخلطيب البغدادي ـ  18

  . ت .لبنان ، د/بريوت ـط ، دار الكتاب العريب .ـ تاريخ بغداد ، د
: ـ التطفيل وحكايات الطفيليني وأخبارهم ونوادر كالمهم وأشعارهم ، حتقيق 

  . م 1999ط ، دار ابن حزم ، .بسام عبدالوهاب اجلايب ، د
  : ـ ابن خلكان ، مشس الدين  19

الثقافة ط ، دار .إحسان عباس ، د: ، حتقيق وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ـ 
  . ت .لبنان ، د/بريوت ـ

  : ـ أبو دالمة ، زند بن اجلون  20
بـريوت ،  ط ، دار اجليـل ـ   .دإميـل يعقـوب ،   : ديوانـه ، حتقيـق   ــ  
  . م 2005/هـ1426
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  : ـ ابن رشيق القريواين  21
ر حممد حميي الدين عبداحلميـد ، دا : حتقيق ر وآدابه ، العمدة يف حماسن الشعـ 

  . م1963/هـ1383السعادة مبصر ، 
  

  : ـ ابن الرومي ، علي بن العباس  22
  . ت .دبريوت ، ـ ط ، دار اهلالل .دعبداألمري علي مهنا ، : ديوانه ، حتقيق ـ 

  . ط .حسني نصار ، د. د: حتقيق ـ ديوانه ، 
  : اسم حممود بن عمر ـ الزخمشري ، أبو الق 23

، مطبعـة أوالد أورفـان،    1عبدالرحيم حممود ، ط: ـ أساس البالغة ، حتقيق 
  . م 1953/هـ1372

محـد ، دار الكتـاب   مصطفى حسني أ: ـ الكشاف ، رتبه وضبطه وصححه 
  . ت.، دالعريب

  . م 1987بريوت ، ـ ، دار الكتاب العلمية  2يف أمثال العرب ، ط املستقصىـ 
  : بن سالّم اجلمحي ـ ا 24

حممود شاكر : طبقات فحول الشعراء اجلاهليني واإلسالميني ، قرأه وعلّق عليه ـ 
  . ت .ط ، دار املدين جبدة ، د.، د

  : ـ ابن سنان اخلفاجي  25
مكتبة ومطبعة حممد علي ط ، .عبداملتعال الصعيدي ، د: حتقيق سر الفصاحة ، ـ 

  . م 1953/هـ1372صبيح وأوالده ، 
  : ، أبو العباس أمحد بن عبداملؤمن  الشريشيـ  26

طبع ونشر ،  1حممد عبداملنعم خفاجي ، ط: شرح مقامات احلريري ، حتقيق ـ 
  . م 1953/هـ1372مصر ، عبداحلميد أمحد حنفي ، : 

  : ـ الصابئ ، أبو احلسن اهلالل بن احملسن  27
بـريوت ،  ـ ني  يء اليسوعمطبعة اآلباط ، .دحتفة األمراء يف تاريخ الوزراء ، ـ 

  . م1954
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  : صالح الدين الصفدي ـ  28
دار النشر فرانز تشاير ط ، .يوسف خان إدريس ، د: الوايف بالوفيات ، باعتناء ـ 

  . م 1973/هـ1343بفسادن ، مطابع دار صادر ـ بريوت ، 
  : ـ الصويل ، أبو بكر بن حممد بن حيىي  29

أمحد أمـني ،  : له  مود شاكر وآخرين ، قدمخليل حم: ـ أخبار أيب متام ، حتقيق 
  . ت .بريوت ، د ـط ، املكتب التجاري .د

هيلورت ، دار املسـرية ـ   . ج: عنِي بنشره ط ، .ـ أخبار الشعراء احملدثني ، د
  . م 1982/هـ1402بريوت ، 

  : ابن طباطبا العلوي ـ  30
دار العلـوم ـ    ط ،.دعبدالعزيز بن ناصـر املـانع ،   : عيار الشعر ، حتقيق ـ 

  . م 1985/هـ1404السعودية ، 
  : الطربي ، حممد بن جرير ـ  31

، املطبعة الكـربى األمرييـة ،    1القرآن ، طآي تفسري جامع البيان عن تأويل ـ 
  . هـ 1388والق مصر احملمية ، سنة بب

  : ـ عبد ربه األندلسي  32
عمر عبدالسالم تدمري ، : إبراهيم األبياري ، قدم له : ـ العقد الفريد ، حتقيق 

  . ت .ط ، دار الكتاب العريب ـ بريوت ، د.د
  : ـ عبدالقاهر اجلرجاين  33

، جبدة ط ، مطبعة املدين .حممود شاكر ، د: دالئل اإلعجاز ، قرأه وعلّق عليه ـ 
  . م 1991/هـ1412

مطبعة املدين جبـدة ،  ط ، .دحممود شاكر ، : قرأه وعلّق عليه ـ أسرار البالغة ، 
  . م 1991/هـ1412

  : ـ عبداهللا بن املعتز  34
ط ، مكتبة مصطفى البايب احلليب .حممد عبداملنعم خفاجي ، د: ـ البديع ، حتقيق 

  . م 1945/هـ1364وأوالده مبصر ، 
  . ت .ددار املعارف ، ط ، .عبدالستار فراج ، د: ـ طبقات الشعراء ، حتقيق 
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  : علي بن عبدالعزيز اجلرجاين ـ  35
حممد أبو الفضل إبراهيم وآخـر ،  : ساطة بني املتنبـي وخصومه ، حتقيق الوـ 
  . م1966/هـ1376، مطبعة عيسى البايب احللبـي وشركاه ،  4ط

  : ـ ابن فارس بن زكريا  36
، دار اجليـل ـ بـريوت ،     1عبدالسالم هارون ، ط: مقاييس اللغة ، حتقيق ـ 

  . م 1991/هـ1411
   :أبو الفرج األصفهاين ـ  37

  . م 1992اهليئة املصرية ، ط ، .دحممد أبو الفضل إبراهيم ، : إشراف األغاين ، ـ 
  : الفرزدق ، مهام بن صعصعة ـ  38

  . م 1980/هـ1400دار بريوت ، ط ، .ديوانه ، دـ 
  : ـ أبو القاسم الرقي  39

ة ، أمحد حممد عبدالدامي عبداهللا ، دار الثقافة ـ القاهر : كتاب القوايف ، حتقيق ـ 
  . م 1990/هـ1410

  : ابن قتيبة ، أبو حممد عبداهللا بن مسلم ـ  40
  . ت .ط ، دار الثقافة ـ بريوت ، د.الشعر والشعراء ، دـ 

  : ـ قدامة بن جعفر  41
بريوت ، الكتاب العلمية ـ  ط ، دار .كمال مصطفى ، د: نقد الشعر ، حتقيق ـ 
  . ت .د

  : ـ القزويين ، عبدالكرمي بن حممد  42
عبدالرمحن الربقوقي ، دار الكتاب العريب : التلخيص يف علوم البالغة ، حتقيق  ـ

  . ت .دلبنان ، /ـ بريوت
  : ـ الكتبـي ، حممد شاكر  43

ت .ط ، دار الثقافة ـ بريوت ، د .دإحسان عباس ، : حتقيق فوات الوفيات ، ـ 
 .  

  : ـ املتنبـي ، أمحد بن احلسني  44
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  . يل ـ بريوت ط ، دار اجل.ديوانه ، دـ 
  : ـ حمب الدين الزبيدي  45

  . ت .ط ، دار الفكر ، د.تاج العروس ، دـ 
  : ـ املرزباين ، أبو عبيداهللا حممد بن علي بن عمران  46

ط ، دار .علي البجـاوي ، د : ح يف مآخذ العلماء على الشعراء ، حتقيق املوشـ 
  . ت .الفكر العريب ، د

  : د بن حممد بن احلسن ـ املرزوقي ، أبو علي أمح 47
، مطبعة جلنة التـأليف   1أمحد أمني وآخر ، ط: شرح ديوان احلماسة ، نشره ـ 

  . م 1952/هـ1371والترمجة والنشر ـ القاهرة ، 
  : املسعودي ، علي بن احلسني ـ  48

منشورات اجلامعة ط ، .شارل بال ، د: مروج الذهب ومعادن اجلوهر ، حتقيق ـ 
  . م 1974، 

  : سلم بن احلجاج القشريي ـ م 49
حممـد  : حتقيق وتصحيح ، " كتاب فضائل الصحابة"،  4صحيح مسلم ، مجـ 

  . م 1972لبنان ، /، دار إحياء التراث العريب ـ بريوت 2فؤاد عبدالباقي ، ط
  : ـ املعري ، أبو العالء أمحد بن عبداهللا  50

  . ت .دبريوت ، ط ، دار اجليل ـ .د، ) لزوم ما ال يلزم ( ـ اللوزميات 
  . م 1961/هـ1381ط ، دار صادر ـ بريوت ، .ـ اللوزميات ، د

  : ـ املفضل الضبـي  51
، دار املعـارف مبصـر،    4أمحد حممد شاكر وآخر ، ط: ـ املفضليات ، حتقيق 

  . ت.د
  : ـ أبو منصور الثعالبـي  52

بة ومطبعة ، مكت 2مصطفى السقا وآخران ، ط: ـ فقه اللغة وسر العربية ، حقّقه 
  . م 1954/هـ1373مصطفى البايب وأوالده مبصر ، 

ط ، مطبعــة القاهريــة ، .ـــ مثــار القلــوب يف املضــاف واملنســوب ، د
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  . م 1954/هـ1326
  : ابن منظور ، حممد بن مكْرم ـ  53

ط ، املؤسسة املصرية العامة للتأليف واألنباء والنشر ، الـدار  .ـ لسان العرب ، د
  . ت .الترمجة ، داملصرية للتأليف و

ط ، الـدار  .عبدالعزيز أمحـد ، د : خمتار األغاين يف األخبار والتهاين ، حتقيق ـ 
  . ن.داملصرية للتأليف والترمجة ـ القاهرة ، 

  : امليداين ، أبو الفضل أمحد بن حممد ـ  54
، مطبعة السعادة ،  1حممد حميي الدين عبداحلميد ، ط: حتقيق جممع األمثال ، ـ 

  . م 1959/هـ1379 ـ األولربيع 
  : ـ النابغة الذبياين  55

  . ت .دط ، دار املعارف ، .حممد أبو الفضل إبراهيم ، د: ديوانه ، حتقيق ـ 
  : ـ أبو نواس ، احلسن بن هانئ  56

دار الكتـاب العـريب ـ    ط ، .أمحد عبدايد الغـزايل ، د : ديوانه ، حققه ـ 
  . م 1984/هـ1404لبنان ، /بريوت

  : ابن هشام بن أيوب احلمريي ـ  57
  . م 1990/هـ1410، ، دار الكتاب العريب ـ بريوت 3ط السرية النبوية ،ـ 

  : ـ أبو هالل العسكري  58
وحممد أبو الفضل علي البجاوي ، : حتقيق كتاب الصناعتني الكتابة والشعر ، ـ 

  . م 1986/هـ1406لبنان ، /ط ، املطبعة العصرية ـ صيدا ـ بريوت.دإبراهيم ، 
  : ياقوت احلموي ـ  59

  . ت .دلبنان ، /دار املستشرق ـ بريوتط ، .معجم األدباء ، دـ 
دار الكتب العلميـة  ط ، .دفريد عبدالعزيز اجلندي ، : معجم البلدان ، إعداد ـ 

  . ت .لبنان ، د/ـ بريوت
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  : املراجع ثانياً ـ 
دار ط ، . يف العصر العباسـي الثـاين ، د  تاريخ األدب العريب: ـ إبراهيم أبو اخلشب   1

  . ت .الفكر العريب ، د
ط ، مكتبة األجنلـو املصـرية ـ القـاهرة ،     .األصوات اللغوية ، د: ـ إبراهيم أنيس   2

  . م1990
، املطبعة املصرية ـ القـاهرة ،   ) 4(حصاد اهلشيم ، ط: ـ إبراهيم عبدالقادر املازين   3
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