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 قراءة في الصورة البيانية - الفكاهة والسخرية في شعر أبي دالمة
 زهراء ميسر حمادي     منتصر عبدالقادر الغضنفري أ.د.

 المديرية العامة لتربية نينوى     / كمية التربيةجامعة الموصل
 توطئة

 الفكاىة والسخرية بيف المغة واالصطالح
وقد أوردت ، دراسة البد لنا مف وقفة عند مفيومي )الفكاىة( و)السخرية( ليتضح مبتغانا مف ورائياواذ نبدأ بيذه ال

 المعجمات عددًا مف المعاني التي دارت في مجمميا حوؿ الُمزاح والظرؼ والضحؾ واالستيزاء.
 : اصطالحاو  الفكاىة لغة

الذي كُثرت فاكيتو, والفكو الذي يناؿ : الفاكومعروفة وأجناسيا : الفكاىة بالضـ الُمزاح فيي مف فكو, الفاكية
الذي يحدّْث : وىو طيب النفس بالمزاح, والفكو: أطرفيـ, وفكو والفاكية وفيكياف: أعراض الناس, وفككيـ بممح الكالـ, أي

: وفاكيو، واتمازح: وتفاكو القـو، (1)يغتابونو ويتناولوف منو: تركت القـو يتفّكيوف بفالف, أي: أصحابو وُيضحكيـ, وقولو
َفاِكِييفَ  ِفيَيا َكاُنوا َوَنْعَمةٍ : وفي التنزيؿ، الناعـ العيش: والفاكو مف الرجاؿ، األعجوبة: مازحو, واألفكوىة

: والفاكياني (2)
"الفاء والكاؼ والياء أصؿ صحيح يدّؿ عمى طيب واستطابة, مف ذلؾ : وفكو، (3)الضحاؾ المعوب: بائع الفاكية, والفيكياف

وىي الممازحة وما : ومف الباب الفاكية, ألنيا تستطاب وتستظرؼ, ومف ذلؾ الباب المفاكية، (4)لفكو الطيب النفس"الرجؿ ا
 يستحمى مف الكالـ.

وىكذا يمكف القوؿ إّف ، (5)إذا درتا عند أكؿ الربيع وكاف المبف أدنى خثورة وىو أطيب المبف: ومف الباب أفكيت الناقة والشاة 
 : مادة )فكو( في خمسة معاف كتب المعاجـ ذكرت

 الُمزاح والممازحة -1
اغتياب الناس والنيؿ مف أعراضيـ, ولعّؿ الرابط بيف المعنى األوؿ والثاني أف الذي يغتاب الناس قد تأتي غيبتو عمى  -2

 صورة ُتضحؾ الناس مف الشخص الذي يغتابو ويكوف الضحؾ ىو المعنى الجامع.
 العيش الناعـ. -3
أّف الذي يضحؾ ويمزح ال يأتي بالشيء المألوؼ دائمًا بؿ دائمًا بالشيء الغريب والعجيب لكي  فال ُبّد مف: األعجوبة -4

 ُيثير الضحؾ.
 الطيب في النفس.  -5

أما اصطالحػػًا فالفكاىة "ىي تمؾ الصفة في العمؿ أو في الكالـ أو في الموقؼ أو في الكتابة التي تُثير الضحؾ 
عبارة عف حديث مستممح وسواه أو طرفة أو نادرة أو ممحة أو نكتة أو حكاية موجزة يسرد . أو ىي "(6)لدى الّنظارة أو القراء"

. أو ىي عبارة "عف نوع مف الكالـ ُيثير (7)فييا الراوي حادثًا واقعيًا أو ُمتخّياًل فيثير إعجاب السامعيف ويبعث فييـ الضحؾ"

                                                           

 .13/252( ينظر: لساف العرب ابف منظور 1)
 27( الدخاف 2)
 .2/699( ينظر: المعجـ الوسيط د. ابراىيـ انيس وجماعتو 3)
 .446/  4( مقاييس المغة ابف فارس 4)
 .13/252( ينظر: لساف العرب 5)
 .267معجـ المصطمحات العربية في المغة واألدب مجدي وىبة وكامؿ الميندس ( 6)
 .194المعجـ األدبي جبور عبد النور( 7)
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ْف اختمؼ االسـ"" : وعرفيا الحوفي بأنيا .(1)الضحؾ وينحو إلى تسمية قّرائو" وذلؾ بعد أْف ، (2)كؿُّ باعث عمى الضحؾ وا 
"إّف ُكاًل مف الغفمة والتغافؿ والتناقض والتخمص والفكو والدعابة والمزاح والتيكـ والسخرية والمعب المعنوي والمعب : قاؿ

  .(3)المفظي ُكؿُّ ىذه فكاىة إذ كاف ُمثيرًا لمضحؾ"
لفكاىة كانت بواعثيا محاولة لتحويؿ األلـ والكبت إلى نوع مف التعبير الذي "ا: أما عف الدواعي الييا فقد قيؿ إفّ 

. ويرى باحث آخر أّنيا (5). وكذلؾ ىي "نزىة الّنفس وربيع القمب وموقع السمع ومعدف السرور"(4)يخفؼ مف وطأة البؤس"
ُر لنا . ومنيـ مف يرى أّنيا "ضحؾ ا(6)"بعض األشياء التي تجعؿ األشخاص يضحكوف ويبتسموف" لفناف أو الناقد الذي ُيصوّْ

أو ىو واضع الضحؾ وليس بموضوع ، لنا دواعي الضحؾ ويبدع في تصويرىا وتمثيميا فيو ُمضحؾ وليس بإضحوكة
. وأّنيا "ففّّ ال يجيده إال القالئؿ مف الّناس, وىي فمسفة ألّنيا يجب أْف تكوف تعبيرًا عف موقؼ أو نظرة أو فكرة (7)لمضاحكيف"

 .(8)ا بمطؼ ودقة بالممح دوف اإلطالة وبالتمميح دوف التصريح"فكرة نتوصؿ إليي
وقسمت الفكاىة عمى أقساـ منيا "الغفمة والتغافؿ والتناقض والتخمص والفكو والدعابة والمزاح والسخرية والمعب 

 .(10)غة والتيويؿ"وكذلؾ قسمت الفكاىة والسخرية عمى "التورية والمفارقات والتنافر والمبال، (9)المعنوي والمعب المفظي"
مفاد تعريفاتيا فيي ضرب مف الكالـ و  ونمحظ مّما تقّدـ أّف الفكاىة قد حظيت بعناية كثير مف الباحثيف والدارسيف

ينيض عمى خفة الروح والمزاح واشاعة النكتة والسخرية والضحؾ وحب التندر والتفنف في عرض ذلؾ بأساليب موافقة 
 وتخفؼ عنو أوجاع األياـ. نسافأْف ُتزيؿ اليمـو واأللـ والكبت والبؤس الذي ُيصيب اإللممقاـ ومقتضى الحاؿ ألنيا تحاوؿ 

 : اصطالحاو  السخرية لغة
السيف والخاء والراء أصؿ مطَِّرٌد ُمستقيـ يدؿُّ عمى احتقار واستذالؿ, وُيقاؿ منو مف باب طِرب وُسُخر : َسِخرَ 

 .(11)سخر منو وضحؾ منو وبو: وىو أراد المغتيف وقاؿسخرية : بضمتيف وَمسخر بوزف َمذىب, وحكى أبو زيد
والمنتشر ىو ، (12)ىزئ بو: وُسْخَرًة ِسخريًا وُسخريًا وُسْخِريَّة، َسِخَر منو وبو َسْخَرًا َسَخَرًا وَمْسَخَرًا وُسْخًرًا بالضـ

: ومف أّنث قاؿ، ُسْخِرّياً : .. َمْف ذكَّر قاؿ.، ىو لؾ ُسْخِريّّ وُسْخِريَّةٌ : قد "يكوف نعتًا, كقولؾ: التأنيث لمكممة, قاؿ األزىري
َسِخْرُت بو( : )َسِخرُت منو وال ُيقاؿ: ُيقاؿ: ىـ لؾ قـو سخرية, وقاؿ الفراء: وتقدير الكالـ، وقد حذؼ الموصوؼ (13)ُسْخِريَّة"

ْنُيـْ  َخْيراً  ُكوُنوايَ  َأف َعَسى َقْوـٍ  مّْف َقوـٌ  َيْسَخْر  اَل  آَمُنوا الَِّذيفَ  َأيَُّيا َيا: قاؿ اهلل تعالى  َخْيراً  َيُكفَّ  َأف َعَسى نَّْساء مّْف ِنَساء َواَل  مّْ

                                                           

 .169معجـ المصطمحات األدبية المعاصرة سعيد عموش ( 1)
 .1/2يا د.احمد الحوفي الفكاىة في األدب اصوليا وانواع( 2)
 .1/2المصدر نفسو ( 3)
 .17الفكاىة عند العرب أنيس فريحة ( 4)
 .3الفكاىة عند العرب لطفي عثماف الدبس ( 5)
 .45نوادر أبي نواس عمر يوسؼ ( 6)
 .18جحا الضاحؾ والمضحؾ عباس محمود العقاد  (7)
 .17لسخرية في أدب إيميؿ حبيبي ياسيف فاعور ( ا8)
 .1/2ة في االدب اصوليا وانواعيا الفكاى( 9)
 .17السخرية في أدب ايميؿ حبيبي ( 10)
 .3/144ينظر: مقاييس المغة ( 11)
 .4/357لساف العرب ( 12)
 .7/167تيذيب المغة ( 13)



  م4235/أيلول     جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة     35العدد/

03 

ْنُيفَّ  يَمافِ  َبْعدَ  اْلُفُسوؽُ  ااِلْسـُ  ِبْئَس  ِباأْلَْلَقابِ  َتَناَبُزوا َواَل  َأنُفَسُكـْ  َتْمِمُزوا َواَل  مّْ الظَّاِلُموفَ  ُىـُ  َفُأْوَلِئؾَ  َيُتبْ  لَّـْ  َوَمف اإْلِ
ِخرُت وسَ ، (1)

السُّخري بالضـ مف : منو ىي لغة فصيحة حكى أبو زيد سخرُت بو وىِزئُت منو وىزئت بو ُكؿّّ ُيقاؿ االسـ السخرية, وقيؿ
 .(2)التسخير وبالكسر مف اليزء والضـّ أجود

و إّف السخرية أسموٌب مف أساليب النقد الموجو لألفراد والجماعات, يحارب عمميـ, وُيجاب: وليذا يمكف القوؿ
ـُ عيوبيـ, ميما كانت وسائمو وغاياتو.  تقصيرىـ, وُيقوّْ

: كقولنا لمبخيؿ، أما اصطالحػػًا فالسخرية ىي "طريقة في الكالـ الذي ُيعّبر بيا الشخص عف خالؼ ما يقصده بالفعؿ
لكممات واإليحاء . وكذلؾ ىي "نوع مف اليزء قوامو اإلمتاع مف إسباغ المعنى الواقعي أو المعنى كّمو عمى ا(3)ما أكرمؾ"

لقاء الكالـ بعكس ما ُيقاؿ" . وىي "منيج جدلي يعتمد عمى االستفياـ بمفيومو البالغي إذ تغير (4)عف طريؽ األسموب وا 
. أو ىي "كؿ نتاج يعتمد عمى كتابة موضوع جدي بمنواؿ ساخر (5)طريقو في توليد الثنائية والتعميـ عمى الُبعد المعرفي"

"العبارة عما يثيره المضحؾ أو غير الالئؽ مف : . وعّرفيا المازني بأّنيا(6)و بالتصوير والعرض"وذلؾ بالمبالغة أو الغم
فْت بأّنيا "ففُّ إبراز (7)الشعور بالتسمي أو التقزز عمى أْف تكوف الفكاىة عنصرًا بارزًا والكالـ مفرغ في قالب أدبي" . وُعرّْ

يقاؼ مفعولياالحقائؽ المتناقضة واألفكار السمبية في صورة تعز  مف غير أْف يمجأ إلى اليجـو ، ى بمقاومتيا, والرد عمييا وا 
 . (8)المباشر, أو يبدو في موقؼ يكوف فيو ىدفًا لالنتقاـ"

 نسافوىي "النقد الضاحؾ أو التجريح اليازئ, وغرض الساخر ىو النقد أّواًل واإلضحاؾ ثانيًا, وىو تصوير اإل
مضحكة بواسطة التشويو الذي ال يصؿ إلى حّد اإليالـ, أو تكبير العيوب الجسمية  تصويرًا مضحكًا إّما بوضعو في صورة

. (9)أو العضوية أو الحركية أو العقمية أو ما فيو مف عيوب حتى سموكو مع المجتمع وُكؿُّ ذلؾ بطريقة خاصة مباشرة"
فمغة الشاعر ، جاه مجتمعو بكؿ ما يحويوالموجود داخؿ عممو الفني ت، إّنيا "موقؼ الشاعر الفكري والفني والذاتي: وقيؿ

خفاء وكذا فمسفتو الشخصية وفكره الذاتي ُكّؿ  والعالقات بيف األلفاظ بعضيا البعض وتصويره الفني وما يحوي مف إظيار وا 
. وذىب أحد الباحثيف إلى أّنيا "العنصر الذي يحتوي عمى توليفة درامية مف النقد (10)ىذا يحمؿ موقفو مف مجتمعو"

التيكـ والدعابة.. وذلؾ بيدؼ التعريض بشخص ما أو مبدأ ما أو فكرة أو أّي شيء وتعريتو ، المماحية، التمميح، اءواليج
. وثمة مف ُيعرفيا بأّنيا "أحد أشكاؿ المقاومة أو قّوة خاصة (11)بإلقاء األضواء عمى الثغرات والسمبيات وأوجو القصور فييا"

 .(12)لممقاومة"

                                                           

 .11( الحجرات 1)
 .4/357لساف العرب ( ينظر: 2)
 .198معجـ المصطمحات العربية في المغة واألدب ( 3)
 .138المعجـ األدبي ( 4)
 .110معجـ المصطمحات األدبية المعاصرة ( 5)
 .135نقال عف الشعراء الكتاب في العراؽ  74المصطمح في األدب العربي (6)
 .302حصاد اليشيـ ابراىيـ المازني ( 7)
 .35السخرية في أدب المازني حامد عبده اليواؿ ( 8)
 .14اف محمد أميف طو السخرية في األدب العربي حتى نياية القرف الرابع اليجري نعم( 9)
 .1السخرية وبدايات التحوؿ في الشعر العباسي صالح عبد الحافظ ( 10)
 .13( األدب الساخر نبيؿ راغب 11)
 .52الفكاىة والضحؾ رؤية جديدة شاكر عبد الحميد ( 12)
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لمغوي واالصطالحي نودُّ أْف نبيف أّف الباحثيف قد أجيدوا أنفسيـ في التقسيمات المنطقية وبعد بياف المدلوليف ا
في محاولة لتعريؼ ُكّؿ واحد منيما تعريفًا دقيقًا يميزه عف اآلخر وىكذا نرى أّف الفكاىة مف المصطمحات ، لمفكاىة والسخرية

ا فيما بينيا, إذ تشمؿ نواع التي تتضمنيا واختالفيالتي اختمؼ الباحثوف في وضع تعريؼ دقيؽ ليا؛ وذلؾ لكثرة األ
/ التصور الساخر (9)/ اليزؿ(8)/ التورية(7)/ النكتة(6)/ المزاح(5)/ الدعابة(4)/ النادرة(3)/ اليجاء(2)/ التيكـ(1)/ المذع))السخرية

اء وخفة وخفاء . لنمخص إلى أف السخرية أرقى أنواع الفكاىة لما تحتاج اليو مف ذك(11)(((10)التصور الساخر الكاريكاتوري
، ومكر, فيي أداة دقيقة في أيدي الفالسفة والكتاب الذيف ييزؤوف بالعقائد والخرافات ويستعمميا الساسة لمنكاية بخصوميـ

وىي فكاىة األشخاص الوقوريف أو ما يدعو ، أما الدعابة فيي أخؼ ألواف الفكاىة، وىي حينئذ تكوف تيكما أو تقريعا خاصا
والمزاح ىو خطوة الدعابة نحو الضحؾ أو نحو االبتسامة العريضة وىو ال ، ال إلى الضحؾ الصاخبإلى االبتساـ الخفيؼ 

والنكتة ىي فكاىة المجالس وىناؾ ضرب مف الفكاىة ال يعتمد ، يحمؿ خبثا والسيما أنو يحمؿ المرح والشعور باالبتياج
نما يعتمد عمى األلواف والخطوط وال ظالؿ واألضواء بقصد التصوير الساخر عمى الكممات وال عمى الحروؼ وا 

وقسميا ، (13)وقد حاوؿ بعض الباحثيف تقسيـ ألفاظ السخرية عمى "االستيزاء/ القير/ التذليؿ/ الضحؾ"، (12)الكاريكاتوري
وعمى "المزاح ، (15)وكذلؾ قسمت عمى "االستيزاء والدعابة واليزؿ"، (14)باحث آخر عمى "الضحؾ/ واالستيزاء / والتيكـ"

                                                           

 .2/99لذعتو بمساني حرقتو كحرقة النار. العيف البي عبد الرحمف الخميؿ بف احمد الفراىيدي ( 1)
 .1/704تيكـ فالف عمى ما ال يعنيو وتيزأ بو. أساس البالغة لإلماـ الزمخشري  (2)
 .15/350الشتـ بالشعر وىو خالؼ المدح وىو الواقعية في األشعار. لساف العرب ( 3)
 .2/846( الطرفة مف القوؿ الخبر الظريؼ واألقصوصة الفكاىية ينظر: المعجـ المفصؿ في األدب محمد التونجي 4)
 . 13/19المزاح والمعب والمضاحكة. المخصص  ( ىي5)
 .14/65( ىي المداعبة ونقيض الجد وىو المزاح والممازحة. لساف العرب 6)
ومعجـ األفعاؿ  2/101( النكات الطعاف في الناس والنكيت المطعوف فيو ونكت في عرضو طعف ونكت. المصدر نفسو 7)

 . 1/399األفعاؿ المتعدية بحرؼ 
عف االستخداـ الفكاىي لكممة معينة كي توحي بمعاف اخرى مختمفة ينظر: الفكاىة والضحؾ ( ىو نقيض الجد وعبارة 8)

 . 54رؤية جديدة 
( ىو استعانة األديب الساخر بأدوات الفف المصورة ليغمب الدالالت الشعورية لأللفاظ عمى داللتيا الذىنية ولينفذ إلى 9)

لتصوير ليبرز بو إحساسو ومشاعره. النقد والبالغة د. ميدي عالـ عواطؼ السامع أو القارئ لذا قد يمجأ إلى استعماؿ ا
 .2/174وآخروف 

وصؼ تشكيمي يجري خاللو التضخيـ والمبالغة في أحد الجوانب المميزة لشخصية معينة بحيث تبدو مثيرة لمضحؾ( ( )10)
 .54الفكاىة والضحؾ رؤية جديدة 

 .13-10( الفكاىة في مصر 11)
والفكاىة والسخرية  37-34ألدب العربي الى نياية القرف الثالث فتحي محمد معوض ابو عيسى ينظر: الفكاىة في ا( 12)

 .13-10والفكاىة في مصر  22-19في الشعر المصري وئاـ محمد 
 .20-19السخرية في الشعر المصري في القرف العشريف سعيد احمد غراب ( 13)
 .16السخرية في أدب المازني ( 14)
 .64لجاحظ السيد عبد الحميـ محمد السخرية في أدب ا( 15)
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وكذلؾ عمى "المذع والتيكـ بطريقة ، (2)وكذلؾ قسمت عمى "الفكاىة والتندر"، ة الضحؾثأر والغاية منيا إ، (1)"واليزؿ
 .(3)التورية"

إّف النفس تيفو دائمًا إلى شيء مف الفكاىة, تمسح بو ما راف عمييا مف مكدرات الحياة وظالليا خالؿ رحمتيا 
لى, وقد القت شيئًا مف االرتياح والتعالي عمى ىذا الواقع الحزيف. وىكذا كاف الحياتية المتكررة فإذا ىي تعود سيرتيا األو 

البؤس والحزف والكدر مف األشياء الدافعة إلى عالـ الفكاىة الرحب بما فيو مف مؤثرات, وما بو مف مسامرات تييـ بيا 
مف األحياف عمى أف ازدياد إقباؿ األفراد " وقد دلتنا التجربة في كثير : النفس وتتالقى معيا.يقوؿ الدكتور زكريا إبراىيـ

والشعوب عمى الفكاىة قد يقترف بازدياد قسوة المعيشة, مما يدلنا عمى أف الضحؾ قد يكوف فنًا تبدعو النفس البشرية 
 .(4)لمواجية ما في حياتيا مف شدة وقسوة وحرماف"

ْف شّحت بشيء مف البريؽ والممعاف؛ وقد يرجع إحساس )الفكاىة( أحيانًا بتفاىة الحياة ورخصيا في عيوف ال ناس وا 
أّف "الضحؾ ىو العالج الناجح الذي ابتكره عقؿ موجود مفكر يدرؾ الالنيائية, ولكف تؤرقو فكرة )العدـ(  نسافلذلؾ أدرؾ اإل

وت ويريف عميو حصار )الموت( وتقض مضجعو مف حيف آلخر أشباح )الفناء!!(, والواقع أنو حينما تحـو حولنا أشباح الم
البغيضة فإف )الضحؾ( سرعاف ما يجيء بعصاه السحرية لكي يبعد تمؾ اليواجس الكئيبة, باعثًا فيما حولنا جوًا انطالقيًا 
ممؤه الميو والعبث والالواقعية, وعندئذ ال يمبث العالـ الذي نعيش فيو أْف يصبح حممًا ال حقيقة لو, وكأّف مشاغمنا وآالمنا 

أحالـ فػ)الكوميديا( دواء مطير يزيؿ مف النفس أدراف اليـ, والقمؽ واليأس والحقد والتشاـؤ حتى وىمومنا إْف ىي إال أضغاث 
وقد يكوف الضحؾ نوعًا مف التأديب لمف يتطاولوف عمى  (.5)لقد يصح أْف نتحدث عف ضرب مف التطيير الكوميدي"

 . (6)ي ويعبثوف بأخالقياتو وقيمو الموروثةنساناإل المجتمع
, ألنو يعود بو إلى مراحؿ الطفولة البريئة "فمما كاف الميو والالواقعية ىما مف نسافء محبب لإلإف الضحؾ شي

فقد  -أعني عقمية الطفؿ الذي لـ يكتمؿ بعض نضجو النفسي والعقمي–أخص خصائص العقمية الصغيرة غير الناضجة 
ئًا مف النكوص واالرتداد نحو مرحمة سابقة شي -عمى اختالؼ أنواعيا–ذىب بعض الباحثيف إلى أف في المواقؼ الفكاىية 

مف مراحؿ النمو, وكأف البالغيف يريدوف عف طريؽ الضحؾ أْف يعودوا إلى طفولتيـ المبكرة حتى تسقط عنيـ تبعات الحياة 
اة ستارًا . فػ"الضحؾ طبيعة بشرية ُتمقي عمى الحي(7)الجدية, وترتفع عنيـ مشاغؿ المعيشة العادية" وتمؾ غاية ما بعدىا غاية"

ويرى العقاد "أف المرء  .(8)ىمـو حياتو وتدفعو لمتفاؤؿ ولمنظر بفرح إلى المستقبؿ" نسافستارًا مف الالواقعية فترفع عف اإل
يضحؾ مف : ويظير بغير المظير الواجب لو, وفي غير الصورة الالئقة بو، يضحؾ مف كّؿ شيء يوضع في غير موضعو
الذي ، الذي يتخايؿ في زي أىؿ الحضر, والوضيع المييف، ف الريفي الجمؼالشيخ المتصابي, ومف الغبي المتداىي, وم

حتى إذا الحت لو بارقة مف الوىـ ، يولع بسمت األعزاء مف أصحاب الشأف. يضحؾ ممف يصوؿ صولة الشجاع المقتحـ
حار كيؼ يخمص ىرب ىروب الجباف المذعور, وممف يتغنى بالسماحة والجود حتى إذا ُدعي إلى البذؿ ظير منو البخؿ و 

                                                           

 .23الفكاىة والسخرية في الشعر المصري ( 1)
 .23المصدر نفسو ( 2)
 .23نفسو ( المصدر 3)
 .274سيكولوجية الفكاىة والضحؾ زكريا ابراىيـ ( 4)
 .8-7سيكولوجية الفكاىة والضحؾ  (5)
 .126ينظر: الضحؾ ىنري برجسوف ( 6)
 .127 سيكولوجية الفكاىة والضحؾ( 7)
 .5الفكاىة في الشعر العربي سراج الديف محمد ( 8)
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مف مأزقو, وممف يتصدى لختؿ الناس فإذا ىو مختوؿ مف أىوف سبيؿ, أو يتقدـ بالعبث ممف يظف فيو الغفمة والحمؽ فإذا 
 .(1)ىو ىزأة لذلؾ الغافؿ األحمؽ في نظره"

َـّ تتراءى أمامنا صور شتى لمفكاىة بوصفيا مفيومًا أدبيًا و  نسانومف َث اية. غير أف الوسيمة والغ: يًا في جانبيياا 
ىو الكائف  نسافالغرض األوؿ مف ورائيا سيظؿ ىو الضحؾ واإلضحاؾ ميما كانت وجيتيا أو فمسفتيا عمى اعتبار أف اإل

الذي منح تمؾ المزية مف دوف غيره مف الكائنات األخرى. وفي ضوء ذلؾ لـ يكف غريبًا أف يصير الضحؾ مطمبًا جماعيًا 
نسانو  لو لـ تبؽ لنا ضحكاتنا لشنؽ الناس أنفسيـ, فويؿ لمفالسفة الذيف ال يبسطوف بالضحؾ " : يًا ممحًا, يقوؿ فولتيرا 

. والمالحظ مف ىذه التعريفات والفروؽ السابقة أف الباحثيف قد أجيدوا (2)تجاعيدىـ, ألف العبوس في نظري مرض عضاؿ"
ألستاذ فتحي محمد معوض قد انتقد تقسيـ حتى اف ا، أنفسيـ وعنوا أشد العناية في التفريؽ بيف مصطمحي الضحؾ والفكاىة

واف ، "إف النظرتيف تمتقياف عند غاية واحدة أساسيا أف الضحؾ مراتب: شوقي ضيؼ واحمد الحوفي لمراتب الفكاىة بقولو
ف كانت جميعا تشكؿ صورة كاممة لمالمح الفكاىة ومعالميا" . كذلؾ أكد (3)كؿ مرتبة ليا ما يدؿ عمييا مف أسماء خاصة وا 

قاد أف "الناظر إذا استرسؿ في تتبع ىذه الفروؽ وجدىا تؤوؿ في النياية إلى فروؽ بيف أنواع الضاحكيف وليس بيف أنواع الع
 .(4)الضحؾ وفي أصولو"

وىي التفرقة بيف ، وثمة فريؽ ثالث اتجو إلى تعريؼ الفكاىة والسخرية مف زاوية مختمفة بعيدة عف الفروؽ السابقة
ية واليجاء مف جية مقابمة عمى أساس الباعث النفسي؛ فالفكاىة في رأي احد الباحثيف تختمؼ عف الفكاىة والسخرية مف ج

اليجاء في أف صاحبيا ليس في نفسو حقد عمى المتفكو بو وال يقصد اإليذاء بو بخالؼ اليجاء الذي نرى أف صاحبو يمتمئ 
الضاحؾ ذو طبيعة بريئة بينما اليجاء الشخصي ذو . ويرى باحث آخر أف "الشعر الفكاىي (5)قمبو غال وحقدا عمى ميجوه

. وقد عرؼ اليجاء بأنو (6)طبيعة عكسية؛ ذلؾ اف الفكاىة في االوؿ تضحؾ )مف( لكف السخرية في الثاني تضحؾ )عمى("
، (7)بأنو "تعداد لممعايب وكشؼ لبشاعة الرذائؿ والنقائص في الفرد والمجتمع بكؿ مظاىره السياسية واالجتماعية واألخالقية"

 وتدور معاني اليجاء حوؿ البشاعة والقبح والشدة والنكاؿ والكشؼ.
 : أما العالقة بيف السخرية واليجاء فقد ُأختمؼ في تحديدىا وتتضمف

 وىو أف يذكر الشاعر تعميال لمسخرية وسببا يقتنع بو السامع.: صدؽ المعنى -1
، دقا ومقبوال ومناسبا لمسبب الذي دعاه إلى السخريةوىو أف يكوف حكـ الشاعر عمى المسخور منو صا: صدؽ التصور -2

 .(8)ومتى تحقؽ الشرطاف كانت السخرية مرادفة لميجاء ومدرجة ضمنو
فاليجاء يصدر إذًا عف نفس غاضبة حاقدة في حيف أف السخرية تصدر عف نفس ساخرة ناقدة قد تكوف مبرأة مف 

االنتقاص والعدواف في حيف أف الغرض مف السخرية التيذيب الحقد الموجود. والغرض مف اليجاء التجريح والتشيير و 
. وتجدر اإلشارة إلى أف التيذيب (9)والتقويـ واإلصالح ويكثر في اليجاء السب واإلقذاع لكف السخرية ال سب فييا وال إقذاع

                                                           

 .95مطالعات في الكتب والحياة عباس محمود العقاد ( 1)
 .126سيكولوجية الفكاىة والضحؾ ( 2)
 .37الفكاىة في األدب العربي ( 3)
 .67ينظر: جحا الضاحؾ المضحؾ ( 4)
 .16-11ينظر: السخرية في األدب العربي ( 5)
 .62كاىي د.عبد العزيز شرؼ األدب الف( 6)
 . 12اتجاىات اليجاء في القرف الثالث اليجري قحطاف رشيد التميمي ( 7)
 .27-25ينظر: السخرية في الشعر المصري في القرف العشريف ( 8)
 .73-1/72ينظر: الفكاىة في األدب اصوليا وانواعيا ( 9)
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ف أضحؾ اآلخريف عمى المسخور منو فإف سخريت و تندرج في التيذيب والتقويـ مما تستمزمو معاني السخرية؛ ألف الساخر وا 
اطار التحذير مف الفعؿ الذي كاف عمة السخرية. وليذا فقد ذىب بعض الباحثيف إلى أف السخرية تمتزج باليجاء مف ناحية 

أي يفترقاف في ، ألف كمييما لو غرض واحد وىو االنتقاـ والتشفي ولكنيما يفترقاف مف ناحية المادة أو الطبيعة، الوظيفة
 .(1)مطموب؛ الف اليجاء طريقة مباشرة في اليجـو والسخرية طريقة غير مباشرةطريقة الوصوؿ إلى الغرض ال

وبناًء عمى ما تقدـ ذىب َمْف فّرؽ بيف اليجاء والسخرية باالعتماد عمى الباعث النفسي إلى أف السخرية مرحمة 
ف وغيرىما واف كانت متطورة مف مراحؿ اليجاء, وقد ظيرت عمى نحو واضح في العصر اإلسالمي عمى يد الحطيئة وحسا

ليا جذور في العصر الجاىمي, وقد نمت وترعرعت عند شعراء النقائض واشتد عودىا واستوى عمى سوقو في العصر 
وأصبحت سمة غالبة عند معظـ شعراء اليجاء مما يدؿ عمى أف السخرية فف قائـ بذاتو في اليجاء, يرتفع مف ، العباسي

ساخر؛ ليذا قد تبدو السخرية بيف الناس في صورتيا الظاىرة وفي مضمونيا القريب الناحية الفنية إلى درجة التصوير ال
وقد يبدو الساخر مجرد امرئ فكو خفيؼ الظؿ ُيحبُّ الدعابة ، مجرد دعابة لممزاح أو التسمية أو إشاعة روح الفكاىة

قؼ العداء والخصومة بصرؼ النظر عف إال أنيا في حقيقتيا سالح وىذا السالح ال يتصور إال في مو ، (2)وتستيويو الفكاىة
عف درجة العداء والخصومة؛ فالسخرية مف أساليب المقاومة التي يعبر بيا الساخر عف تحديو خصمو أو تعاليو عميو أو 

ما أف تكوف مف وضع غير مرض، يعبر بيا عف إنكاره لوضع أو شيء ال يرضيو ، والسخرية إما أف تكوف مف شخص وا 
نكاره وعف مقدرتو في صوغ السخرية وفي كمتا الحالتيف تعبر ؛ ومف ثمة "فإف العالقة (3)عف موقؼ الساخر ودرجة سخطو وا 

 .(4)العالقة بيف السخرية واليجاء عالقة الخاص بالعاـ فاليجاء مصطمح عاـ والسخرية مصطمح خاص ينطوي تحت لوائو"
ة بيف الفكاىة والسخرية مف ناحية ولعؿ مف نافمة القوؿ أف نأتي بنصوص شعرية لتكوف معيارا فنيًا إضافيًا لمتفرق

 : (5)واليجاء مف ناحية أخرى كالذي نمحظو في بيت األخطؿ في ىجاء كميب
 فميس ليـ، أما كميب بف يربوع

 
 ايراد وال صدر *عند التفارط 

 ويفضي الناس أمرىـ، مخمفوف 
 
 

 وىـ بغيب وفي عمياء ما شعروا 
 : (6)واس يتفكو ويسخر مف امرأة اسميا دنياوثمة فرؽ شاسع بيف ىذه األبيات وقوؿ أبي ن 

 إف دنيا التي عمى
 

 ميجة النفس قادرة 
 ظمموا نصؼ اسميا 

 
 فيي دنيا وآخرة 

 : (7)وكذلؾ نرى أف مف الفكاىة قوؿ ابف الرومي في لحية احد األشخاص 
 إف تطؿ لحية عميؾ وتعرض

 
 فالمخالي معروفة لمحمير 

 عمؽ اهلل في عذاريؾ مخال 
 

 ولكنيا بغير شعيرة  
 

                                                           

 .10بع اليجري ينظر: السخرية في األدب العربي حتى نياية القرف الرا( 1)
 .17-16ينظر: اليجاء في األدب األندلسي د. فوزي سعد عيسى ( 2)
 .14التصوير الساخر في القرآف الكريـ عبد الحميـ حنفي ( ينظر: 3)
 .17اليجاء في األدب األندلسي ( 4)
 .1/280( شعر االخطؿ 5)
 .11/163العرب التفارط التسابؽ. تفرط الماء في اولو الوسمي اي تعجمو وتقدمو لساف  *
 . 37( نوادر أبي نواس 6)
 . 2/286( ديواف ابف الرومي 7)
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ومما تقدـ يتبيف أف كثيرا مما ال بصر ليـ بفنوف الكالـ يعتقدوف "أف الشعر الفكاىي ضرب مف القوؿ ال أثر لمفف 
وتصوير حي لنفسيات قائميو يصور ، أف الشعر الفكاىي فضاًل عما يزخر بو مف عواطؼ صادقة، والحؽ، ....واإلجادة فيو

 .(1)واء كاشفة عمى أحداث معينة. سرعاف ما تمحى بتداوؿ األياـ وتعاقبيا"ويسمط أض، المجتمع الموحي بو
وكذلؾ لمسخرية اثر عميؽ في النفوس ومكانة يشغميا مبدعوىا بسبب قدرتيـ عمى رؤية البشر والحياة والمواقؼ 

ب صور الحياة إلى مسرح واألفكار مف زوايا جديدة غير مألوفة ليس لمجد فييا ظاىريا نصيب كبير؛ ففي عالـ السخرية تنقم
والمضحؾ بالمبكي, بؿ إف الحياة كميا تبدو رواية مسمية ومشيدا ، لمعب ومنظر تمتزج فيو الفكاىة بالمأساة والحزف بالسرور

ىو الكائف الوحيد الذي يعرؼ الضحؾ ويتميز بو عف سائر الكائنات  نسافومف ىذا يمكف أف نقوؿ إف اإل، عجيبا
 .(2)األخرى

الناس ينظروف إلى الفكاىة والسخرية نظرة ازدراء واحتقار وذلؾ بسبب الفيـ القاصر ليذيف الفنييف؛  إف كثيرا مف
فنحف ، فيـ يرونيما عبثا ال قيمة ليما. إف الجدية ليست في تقطيب الجبيف ونفث دخاف القمؽ والغوص في محيطات التعقيد

وما زاؿ الناس يمتمسوف الفكاىة أداة ، وتناقضاتنا ونسخر منيا نستطيع أف نكوف أكثر جدية وأجدى نفعا حينما نتبيف عيوبنا
، إصالح وتقويـ وسمة ترطب ىجيب الحياة واف كانت قيمة الفكاىة كبيرة في الحياة بعامة إال أنيا في الشعور أوزف وأرجح

الذي يستطيع أف يحقؽ  والشاعر ىو، والسيما حيف تضيؼ إلى جماليا جماؿ الشعر لدخوليا مجاؿ الترجمة المفظية والفنية
البسمة لقرائو؛ فالطريقة التي تصاغ بيا العبارات ليا تأثير كبير, والشاعر الساخر ليس ميرجا أو منكتا بؿ إف كؿ ىمو أف 

نما تحتاجاف إلى مواىب  إنساف. وىكذا نرى أف الفكاىة والسخرية ال يتقنيما أي (3)تمتد رؤياه عبر العالـ البعيد والقريب وا 
: فيي ميارة ال بد أف تتوافر ليا مجموعة مف الصفات, منيا، ا أو تسخر منوإنسانف مف الصعب أف تضحؾ ال، خاصة

الذي كاف ، الذكاء وصفاء الروح والحس المرىؼ وسرعة البديية واإلبداع في التصوير كالذي سنمحظو في شعر أبي دالمة
العباس وىو يعد مف الشعراء الذيف تيتز النفوس خفة مف أعالـ شعر الفكاىة في أدبنا العربي وقد نبغ في عصر بني 

  .(4)وطربا لسماع شعرىـ. 

                                                           

 . 28( الفكاىة في األدب التونسي الحديث الحبيب شيبوب 1)
 .175ينظر: األدب الساخر والضاحؾ عادؿ فريحات ( 2)
 .34-30والفكاىة والسخرية في الشعر المصري 11-9ينظر: الفكاىة في الشعر التونسي حمادة التميمي ( 3)
ُيشير أغمب مف ترجـ ألبي ُدالمة إلى أّف اسمو )زند بف الجوف( وقيؿ إّف اسمو )زيد ابف الحارث(. وقيؿ إف اسمو )زبد ( 4)

)زبد بف الجوف(. وىذا التعدد ناشئ مف شيرة ىذا الشاعر بكنيتو )أبو دالمة( ال باسمو وليذه الكنية دوافع وأسباب 
شاعر كاف شديد السواد فػ)األدلـ( في المغة الشديد السواد مف الرجاؿ واألسد جعمت الناس يختارونيا لو ومنيا أف ال

 والحمير والجباؿ والصخر في مموسو، وقيؿ: ىو اآلدـ، واألدلـ مف الرجاؿ الطويؿ األسود.
بيف وقيؿ اف )ابو دالمة( اسـ الجبؿ الُمِطؿ عمى الحجوف، وقيؿ: الحجوف ىو الذي يقاؿ لو أبو دالمة ولعؿ العالقة 

الشاعر ابو دالمة والجبؿ ىي الطوؿ والسواد وال يخفى ما بيف السبب االوؿ والثاني مف تقارب حتى يمكف عدىا واحد، 
ومنيا ايضا تكنيتو بابنو دالمو وىو االبف البكر.وال شيء يقطع بصحة ىذا الرأي أو ذاؾ فقد يكوف قد ُكّنَي بيذا االسـ قبؿ 

إلى جبؿ بمكة وكاف ىذا الجبؿ مستخدما لوأد البنات واال كني نسبتو إلى ابنو. ولـ تحدد  والدة ابنو، أو انو ُكني بو نسبة
المصادر سنة والدتو بؿ اكتفت بأنو ولد في الكوفة وأنو عبد حبشي مف موالي بني أسد. صالح الفصاحة. واف والده كاف 

َرقة ثـ انتقؿ إلى الكوفة، وكانت والدتو في عبدا لرجؿ مف بني أسد يقاؿ لو فضافض فأعتقو، فعاش مدة مف حياتو في ال
السنيف األخيرة مف عمر الدولة األموية. ومف ثمة لـ يعرؼ بوصفو شاعرًا إال في الدولة العباسية، فقد عاش في عيد أبي 

 غداد.العباس السفاح والمنصور والميدي وكانوا يقربونو ويأنسوف إليو ويفضموف أشعاره ونوادره والسيما وقد تحوؿ إلى ب
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ىػ( إذ نصت الروايات انو مات شيخا 110-ىػ100ولـ يتـ تحدد سنة لوالدتو إال أنو يمكف القوؿ إنو ولد بيف سنة )
ىػ(. وعمى ىذا يكوف عمره قد زاد عمى الخمسيف ولما كاف كذلؾ فال تقدير لتاريخ والدتو تقديرًا دقيقا إال أف 161عاـ )

ىػ( لكف أغمب الروايات تشير إلى أنو توفي قبؿ الميدي؛ وذلؾ ألنو لـ يقؿ أي 180ىػ( أو )171الذىبي حدد سنة وفاتو بػ)
شعر في وفاة الميدي مثمما رثى السفاح والمنصور, وكذلؾ لـ تذكر لو أية نادرة أو طرفة في عيد الرشيد كما روي لو في 

 عيد السفاح والمنصور والميدي.
اء إلى ما وصؿ إليو. ولو مع الخمفاء أخبار ونوادر كثيرة وكانت فيو ُدعابة وظرؼ حتى لـ يصؿ أحد مف الشعر 

وكاف مضحكا لمسفاح والمنصور والميدي خاصة وال يخمو حديثو مف نكتة أو ُممحة لكّنو مع ذلؾ كاف متيمًا بالزندقة وفساد 
ي التي قاليا في الديف، وقد كاف صالح الفصاحة, وقد انفرد في وصؼ الشراب والرياض وغير ذلؾ؛ وأّف أّوؿ أبيات لو ى

ـ( وىي التي أذاعت شيرتو: أّما أسرتو فمـ تذكر المصادر 754 -ىػ137ىجائو الساخر مف أبي مسمـ الخراساني عاـ )
شيئًا عنيا سوى اشارات متفرقة وقميمة إلى أبيو وأمو وزوجو أـ ُدالمة وابف )دالمة( وابنتو.وكانت زوجتو أـ دالمة كزوجيا 

 صاحبة نوادر وحيمة,
تناوؿ في شعره جميع ألواف التيتؾ والخالعة في سخر ومجوف، وكاف الخمفاء يقدّْمونو ويصمونو ويستطيبوف وقد 

محاسنو ونوادره ألف فيو دعابة وظرفًا ال يخمو حديثو مف نكتة أو ُممحة دخؿ عمى الميدي وعنده إسماعيؿ بف محمد 
لجماعة مف بني ىاشـ فقاؿ لو " أنا أعطي اهلل عيدا لئف وعيسى بف موسى والعباس بف محمد ومحمد بف إبراىيـ اإلماـ وا

لـ تيج واحدًا ممف في البيت ألقطعف لسانؾ". ويروي أبو دالمة عف نفسو فيقوؿ: فقمت في نفسي قد عاىد وىو ال ُبدَّ فاعؿ 
بالصمة اف تخطيتُو, فالتفت فنظرُت إلى أىؿ المجمس فإذا خميفة وابنا الخميفة وابف عـ الخميفة وُكّؿ منيـ ُيشير إلّي بإصبعو 

في المجمس يمنة ويسرى ألرى بعض الخدـ فأىجوه فمـ أَر أحدًا, فقمت في نفسي إنما حمؼ عمى َمْف في المجمس وليس 
 عمّي وما لي إال أف أىجو نفسي فقمت )مف الوافر(: 

 أال أبِمْغ َلَدْيَك َأَبا ُدالَمــة
 

 َفَمْيَس ِمَن اْلِكَراِم َوال كرامه 
 ا َلِبَس الِعَماَمَة َكاَن ِقْرَداً إذَ  

 
 َوِخْنِزْيرًا إذا َنَزَع الِعمامه 

 َجَمْعَت َدمامة َوَجَمْعَت ُلْؤَمـاً  
  

 َكَذاَك المُّؤم َتْتَبعه الدَّماَمــه 
 فإْن َتُك قد َأَصْبَت َنِعْيَم ُدنيـا 

 
 َفال َتْفَرْح َفَقد َدَنِت اْلِقَياَمـه 

أحٌد إال أجازه مما يدؿ عمى أنو سخر حتى مف نفسو ولـ يسمـ مف لسانو أقرب أقاربو متمتعًا فضحؾ القـو ولـ يبؽ  
بحرية المضحكيف مما يدؿ إف أبا دالمة يمثؿ ضربًا شعبيا مف الفكاىة الفجة التي ال تعرؼ قيودًا وال حدودًا عمى الرغـ مف 

ة؛ موطنًا بخاصة في الحروب وال يستحي مف السؤاؿ ألّنو فقيٌر, "أنو كاف دميـ الخمقة، عبدًا حبشيًا؛ جبانًا ال يعرؼ الشجاع
فقد كانت ثيابو غير جيدة وليست تدّؿ إال عمى فقره وضعؼ حالو, وكاف لطيؼ النادرة؛ حسف المعاشرة؛ حمو الحديث 

 ."ممتعو؛ وكاف في آخر أيامو شيخًا أسودًا حسف المحضر والكممة
واالغاني  1/226والعقد الفريد ابف عبد ربو  54وطبقات الشعراء ابف المعتز  2/778ينظر: الشعر والشعراء ابف قتيبة  

وثمار القموب في المضاؼ والمنسوب ابو منصور  94وحمية المحاضرة الحاتمي  10/235البي الفرج االصفياني 
اء ياقوت الحموي ومعجـ االدب 192والمؤتمؼ والمختمؼ اآلمدي  8/488وتاريخ بغداد الخطيب البغدادي  26الثعالبي 

وغرر الخصائص الواضحة وغرر  4/76ومختار االغاني ابف منظور  2/244ووفيات االعياف ابف خمكاف  4/220
وتاريخ  4/36ونياية االرب في فنوف االدب شياب الديف النويري  62النقائض الفاضحة ابراىيـ بف يحيى الوطواط 

 7/375وسير اعالـ النبالء محمد بف احمد الذىبي  416ىبي االسالـ ووفيات المشاىير واالعالـ شمس الديف الذ
ومرآة الجناف وعبر اليقضاف في معرفة ما يعتبره مف حوادث الزماف االماـ ابو محد بعد اهلل اليافعي اليمني المكي 
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 الصورة
فيي جزء مف بناء عضوي متماسؾ لو اثر ، تعد الصورة لبنة ميمة مف مكونات الشعر ومكونًا أساسيًا في القصيدة

 .(1)ميـ في الشعر
المجرد؛ إذ تكتسب صفة و  ا بمعاني المحسوسإف أوؿ ما يمحظ في معنى الصورة انيا تفيد معنى الشكؿ القتراني

نَسافُ  َأيَُّيا َيا, بدليؿ قولو تعالى(2)التركيبو  التعديؿو  الصفة وارتباطيا بمظاىر التسويةو  الظاىر مف داللتيا عمى الييئة  اإْلِ
, وقد عمؽ الصابوني عميو بقولو (3){8}َركََّبؾَ  َشاء مَّا ةٍ ُصورَ  َأيّْ  ِفي{ 7}َفَعَدَلؾَ  َفَسوَّاؾَ  َخَمَقؾَ  الَِّذي{ 6}اْلَكِريـِ  ِبَربّْؾَ  َغرَّؾَ  َما

 .(4)"فسواؾ أي أوجدؾ مف عدـ فجعمؾ سويًا.... فعدلؾ أي جعمؾ معتدؿ القامة منتصبًا في أحسف األشكاؿ والييئات"
ؼ مشيدًا ؛ فيي مجموعة الكممات المشحونة بالعاطفة, التي تص(5)الصورة في أبسط معانييا "رسـ قوامو الكممات"

.. وتقـو األلفاظ بالدور الرئيس في تكويف الصورة إذ ال يمكف انكار العالقة بيف .معينًا مف مشاىد الحياة بمؤازرة الخياؿ
ب التجربة , كما تحمؿ دالالت معنوية ونفسية تفصح عف ل(6)الكممات التي تنقمو وتعبر عنوو  المشيد الموصوؼ

 .(8)محوري في فيـ االبداع" ؛ لذا فإف الصورة "مفيـو(7)االبداعية
لنقد العربي وتأتي أىمية الصورة مف طريقتيا الخاصة في تقديـ المعنى الذي يعد المدخؿ األساس لفيـ تطورات ا

، . وتعد الصورة, إلى جانب النغـ(10)مف التجريدي إلى الحسي أو بالعكس. ومف طبيعتيا أنيا تنتقؿ (9)وتأثيرىا في المتمقي
بنية الشعر, تسيـ في تميزه عف سائر األنواع األدبية, وىي صوت الخياؿ مجسدًا بالكممات, متحدًا  عنصرًا رئيسًا في

؛ إذ ال يمكف تصور الصورة إال مقترنة بالعاطفة الف الصورة بدوف عاطفة فارعة. وال تقـو (11)باالنفعاؿ, في قالب موسيقي
المشتركة بينيما. وبيا تقـو شخصية النص األدبي وتتميز عف  الصورة بالمفظ بمفرده وال بالمعنى بذاتِو, ولكف بالخصائص

 .(12)غيرىا مف النصوص بما تحممو مف أحاسيس وانفعاالت 
ولعؿ األديب الساخر يستعيف بالصورة؛ ليغمب الدالالت الشعورية لأللفاظ عمى دالالتيا الذىنية, ولينفذ إلى عواطؼ 

يبرز احساسو ومشاعره, فكما أف الموحة تعتمد عمى خطوطيا وألوانيا في سامعو أو قارئو, مف حيث انو يستخدـ التصوير ل

                                                                                                                                                                                     

 ومعاىد التنصيص عمى شواىد التمخيص الشيخ عبد الرحيـ بف احمد 10/137والبداية والنياية ابف كثير  1/341
واالعالـ قاموس وتراجـ ألشير الرجاؿ والنساء مف العرب والمستعربيف والمستشرقيف خير الديف  1/211العباسي 
وحمبة الكميت في االدب والنوادر متعمقة بالخمريات محمد بف حسف  7/17وميذب االغاني الخضري  3/84الزركمي 
 .84اريخ االدب العربي االعصر العباسية عمر فروخ وت 1/379وتاريخ آداب المغة العربية جرجي زيداف  98النواجي 

 .47-45( ينظر: بناء القصيدة في النقد العربي القديـ والمعاصر يوسؼ حسيف بكار1)
 .305-8/303( ينظر: لساف العرب 2)
 .8ػػػػػػ6( االنفطار 3)
 .3/528( صفوة التفاسير 4)
 .21( الصورة الشعرية سي دي لويس 5)
 .19/ 8-7دبية بيف الكاتب والناقد أحمد حسيف الطماوي ( ينظر: الصورة األ6)
 .23-19( ينظر: جدلية الخفاء والتجمي كماؿ أبو ديب 7)
 .17( بياف شيرزاد التشكيالت النوعية لصور الميالي شرؼ الديف ماجدوليف 8)
 364-347( ينظر: الصورة الفنية في التراث النقدي والبالغي جابر أحمد عصفور 9)
 .27المعري دراسة فنية لنظـ البناء في سقط الزند نوار عبد النافع عبد المجيد الدباغ  -شعرية النص ( ينظر:10)
 .41( ينظر: الخصومة بيف الطائييف عمود الشعر وحيد صبحي كبابو 11)
 .56( ينظر: الصورة في شعر تميـ بف أبي مقبؿ راجحة عبدالسادة الزبيدي 12)
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إبراز احساس الرساـ, فإف الصورة الشعرية الساخرة تعتمد كذلؾ عمى جزئيات مؤتمفة, لو نظرت في كؿ منيا مفردة لـ تجد 
, وقد فطف أبو دالمة إلى أىمية (1)ليا داللة نفسية أو ذىنية كبيرة, ولكنيا باجتماعيا ترسـ لوحة تصورية متكاممة الجوانب

فيي الصوغ "الذي يمكف أف تؤديو في رسـ لوحات فكاىية ساخرة, وال عجب في ذلؾ ، والى االثر الحيوي، الصورة الفنية
. والحؽ (2)"المساني المخصوص, الذي بواسطتو يجري تمثؿ المعاني تمثاًل جيدًا ومبتكرًا, بما يحيميا إلى صورة مرئية معبرة

أتت مرتبطة بواقع الشاعر النفسي, ومتناسقة مع غايتو الفكاىية الساخرة, التي  -في ىذا الموف الشعري – لصورة الفنيةأف ا
 كاف يريد أف يعبر عنيا.

سنحاوؿ في ىذا البحث تناوؿ الصورة البيانية في شعر ابي دالمة الفكية الساخرة متمثمة بػ)التشبيو, االستعارة, 
 ا يكشؼ عف أعماقيا ومنابعيا ومدى تأثيرىا في المتمقي.الكناية( وتحميميا بم

 : الصورة التشبيهية -أ
يعد ىذا الشكؿ التعبيري في مقدمة األشكاؿ التي لجأ إلييا أبو دالمة في تصوير مواقفو الفكية الساخرة. فالتشبيو 

فػ"التشبو مستدع طرفيف مشبيا ، (3)ماثمو": الشيُء الشيءَ الِمثُؿ والجمع أشباه وأشبو : الشُّْبُو والشَُّبُو والشَُّبيوُ : متأٍت مف "شبو
، ومشبيًا بو واشتراكًا بينيما مف وجو وافتراقًا مف آخر مثؿ أف يشتركا في الحقيقة ويختمفا في الصفة والعكس فاألوؿ

عد التشبيو مف "أقدـ صور البياف لذا ي، (4)ًا وفرسًا"إنسانيف إذا اختمفا طواًل وقصرًا والثاني كالطويميف إذا اختمفا حقيقة إنسانك
، (6)وأحد عناصر الصورة ألنو يكسب أىمية في الشعر مف خالؿ إيضاح المعنى وتأكيده، (5)وأقربيا إلى الفيـ واألذىاف"

مكاناتيـ في إبراز عنصر التناسب بيف األشياء ذلؾ اف "صفة الشيء بما ، وىو يعد ميدانًا فسيحًا لمشعراء لعرض مواىبيـ وا 
وىو ايضًا ، (7)ألنو لو ناسبو مناسبة كمية لكاف إياه"، وشاكمو مف جية واحدة أو جيات كثيرة ال مف جميع جياتو قارنو

أما عبد القاىر الجرجاني فيرى أف تشبيو الشيئيف ، (8)"الوصؼ بأف أحد الموصوفيف ينوب مناب اآلخر بأداة التشبيو"
والتشبيو الذي يجمع ، فيشمؿ الشكؿ والصورة والموف والييئة، إلى تأويؿ أحدىما باآلخر يكوف مف جانبيف يحتاج األوؿ منيما

فقد كانت لمعرب طريقتيـ في التشبيو وىذا ما ، (9)أما الثاني فال يحتاج إلى تأويؿ، فيما يدخؿ تحت الحواس، بيف شيئيف
ا ذىبت إليو في معانييا التي "... فتشبيت الشيء بمثمو تشبييًا صادقًا عمى م: نص عميو ابف طباطبا العموي في قولو

، فبعضيا أحسف مف بعض، فإذا تأممت أشعارىا وفتشت جميع تشبيياتيا وجدتيا عمى ضروب مختمفة تنفرد أنواعيا، أرادتيا
ويكوف ، بؿ يكوف كؿ شبو بصاحبو مثؿ صاحبو، وبعضيا ألطؼ مف بعض؛ فأحسف التشبييات ما إذا عكس لـ ينتقص

، وربما أشبو الشيُء بالشيء صوره وخالفو معنى وربما أشبيو معنى وخالفو معنى، ة ومعنىصاحبو مثمو مشتبيًا بو صور 
وقد تبدو الصورة المضحكة في ، (10)وأشبيُو مجازًا ال حقيقة"، وربما قاربو وداناه أو شاّمو، وربما أشبيو معنى وخالفو صورة

وأشد ما تكوف ىذه الصورة ، اف في صفة واحدةكثير مف النصوص الفكية قائمة عمى عنصر التشبيو بيف شيئيف يشترك

                                                           

 .2/174الـ ( ينظر: النقد والبالغة ميدي ع1)
 .3( الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث بشرى موسى صالح 2)
 .8/17( لساف العرب 3)
 .558( مفتاح العمـو لمسكاكي 4)
 .37( فنوف بالغية أحمد مطموب 5)
 .243( ينظر: كتاب الصناعتيف الكتابة والشعر أبو ىالؿ العسكري 6)
 .71-70د القاىر الجرجاني( أسرار البالغة في عمـ البياف اإلماـ عب7)
 .239( كتاب الصناعتيف 8)
 .71-70( أسرار البالغة في عمـ البياف 9)
 .11( عيار الشعر ابف طباطبا العموي 10)
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إضحاكًا حيف يعمد المتكمـ إلى إبرازىا بشكؿ غير متوقع مستغاًل وجو الشبو الدقيؽ بيف المشبو والمشبو بو. ىذا الفف يعد 
ت فيو مف فنوف التعبير األدبي والذي يقع عمى رأس الفنوف البيانية التي بدت جمية واضحة في شعر أبي دالمة الذي ورد
 : (1)الصورة التشبييية إما عمى شكؿ أبيات مفردة أو بشكؿ قصائد ومف ذلؾ أبياتو التي قاليا إماـ المنصور )مف الكامؿ(

 ىاتيَؾ والػػدتي عجوٌز ِىّمةٌ 
 

 مثؿ البمية ِدْرُعيا في الِمْشَجب 
 ميزولُة المَّْحَيْيِف مف يرىا يُقؿْ  

 
 أبصرُت غَوالِّ أو خياَؿ الُقْطُربِ  

 ما إف تركُت ليا والبِف ليا 
 

 مااًل يَؤمَُّؿ غَير َبْكٍر أجرِب  
 َوَدجائجًا خمسًا َيُرحف إَلْييـُ  

 
 لّما َيِبْضَف َوَغْيَر َعْيٍر ُمْغرِب  

 َكتُبوا إلّي َصحيفٌة َمْطُبوَعةٌ  
 

 جعموا َعَمْيَيا طينٌة كالَعقربِ  
 َفَعِممُت أفَّ الشَّرَّ ِعْنَد فَكاِكيا 

 
ِِ َففَ    ككتُيا َعف ِمثؿ ريِح الَجْوَرِب

ذا شبيٌو باأَلَفاعي ُرقَّْشتْ    وا 
 

ِب    ُيوِعْدَنِني ِبَتَممٍظ وَتَثؤُّ
 َيْشُكوف أّف الُجوَع أْىَمَؾ َبْعَضُيـْ  

 
 َلَزًبا َفَيْؿ َلَؾ في ِعَياٍؿ ُلزَّبِ  

قضت مف العمر طوياًل وال تزاؿ عمى فيي عجوز فانية ، لقد رسـ أبو دالمة في ىذه االبيات صورة ساخرة لوالدتو 
قيد الحياة. وقد عمد إلى الجانب الحسي المثير لالشمئزاز؛ ألف غرضو مف التشبيو كاف تشويو المشبو وتقبيحو مف أجؿ 

وىكذا توالت التشبييات ، لفت انتباه الخميفة إلى درجة الفقر والحرماف التي أدت إلى أف تصؼ والدتو بالقبح إلى ىذا الحد
ىذه األبيات عمى نحو مكثؼ فشبييا بالبمية وىي الناقة التي كانت تعقؿ عند قبر صاحبيا فال تعمؼ وال تسقى حتى في 

فاستخدـ )مثؿ( أداة لمتشبيو "وتأتي لألخبار ، (3)وىذا التشبيو مف النوع المرسؿ إذ ذكر األداة وحذؼ وجو الشبو، (2)تموت
، بييا بالمشجب الذي عمؽ عميو ثوبيا؛ إذ لـ يبؽ منيا سوى العظـ والجمدومف حيث شدة ىزاليا وضعفيا ش، (4)بمعناىا"

حتى اف مف يرى ىذه العجوز يصيبو الفزع كأنو أبصر غواًل ، وىذا التشبيو مفرد مف النوع البميغ إذ حذؼ األداة ووجو الشبو
، (5)لمناس تغوؿ وتتموف بألواف شتىوالغوؿ جنس مف الشيطاف كانت العرب تزعـ أنيا في الفالة تتراءى ، أو خياؿ القطرب

ذا أقبؿ الميؿ نامت كالة تعباً ، أما القطرب فدوبية والتشبيياف ، (6)ليس ليا قرار البتة وقيؿ انيا ال تستريح في نيارىا سعيًا وا 
ار لكي يبرأ مف النوع المفرد البميغ. وليس لدى والدتو مف الماؿ إال حمار أجرب الذي وصفو بالبكر األجرب المحتاج إلى الق

ألنو قد ىـر ونمحظ أف ، (7)مف الجرب )وعير مغرب( قصد بو الحمار األبيض والذي كؿ شيء فيو أبيض وىو أقبح البياض
ويعد التشبيو البميغ ، أف التشبييات جميعًا وردت ىاىنا في التشبيو البميغ ما عدا )مثؿ البمية( الذي كاف مف النوع المرسؿ

                                                           

 .36-35( الديواف 1)
( عممًا أنيـ كانوا يعكسوف رأسيا إلى ذنبيا ويغطوف رأسيا بوليو وىي البردعة فإف أفمت لـ ترد عف ماء وال مرعى؛ 2)

وف أنيـ يفعموف ذلؾ ليركبيا صاحبيا في المعاد ليحشر عمييا فيي تحتاج أف تمشي ينظر: نياية األرب في فنوف ويزعم
 .3/121األدب 

 .91( ينظر: عمـ البياف دراسة تحميمية لمسائؿ البياف 3)
 .21( أدوات التشبيو دالالتيا واستعماالتيا في القرآف الكريـ محمود موسى حمداف 4)
 .11/102اف العرب ( ينظر: لس5)
 .12/136( ينظر: المصدر نفسو 6)
 .1/647( ينظر: المصدر نفسو 7)
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ذا أمعنا النظر في األبيات الخامس والسادس والسابع، (1)ذ المبالغة فيو مضاعفةأقوى أنواع ومراتب التشبيو إ نرى اف ، وا 
الشاعر يرسـ فييا صورة تشبييية لمرسالة التي كتبت إليو وقد ختمت بطابع مف طيف عمى ىيئة العقرب مستخدمًا أداة 

األوؿ مستميـ مف كوف العقرب ىو أشد عداوة التشبيو الكاؼ لبساطة ىذا الحرؼ موحيًا عبر استخدامو العقرب لمعنييف 
"، وأذى وىذا التشبيو تشبيو ، لما يستكره ويتشائـ منو (2)والثاني ىو الموف األسود لمعقرب وذلؾ اف السواد "مصدر لمتشاـؤ

ودًا إال مجمؿ مرسؿ لذكر األداة والمشبو والمشبو بو وحذؼ وجو الشبو فالطيف المسود الذي شبو بو لوف الطابع ال يكوف مس
إذا كاف حمئًا ونتنًا وقد أكد ىذا الكالـ حيف شبو شر ىذه الرسالة بالرائحة النتنة وىي ريح الجورب المبمؿ بالعرؽ وىو مثؿ 

وشبو خطوط الرسالة باألفعى المرقشة مف حيث عدـ انتظاـ خط الكتابة أواًل لما أحدثتو في ، سائر يضرب بو لقذارة الرائحة
وىكذا لـ تأت ىذه الصور المفعمة بالسخرية إال مف أجؿ لفت انتباه الخميفة واستعطافو في سبيؿ كسب نفسو مف أذى ثانيًا 

 الماؿ.
ال قطع  كما رسـ لنفسو صورة ساخرة ضاحكة حينما دخؿ عمى الميدي وطمب منو أف ييجوواحدًا ممف حولو وا 

 : (3)وصموه بالعطاء فقاؿ )مف الوافػر(لسانو, فمـ ير أحدًا أحؽ باليجاء مف نفسو ألف الموجوديف جميعًا قد 
 ُداَلَمػػوْ  َأَبػػا لَػَديْػؾَ  أْبػػمػغْ  أالَ 
 
 
 

 َكَراَمو َوال الِكراـِ  ِمفَ  َفَمْيَس  
 
 
 

 ِقْرداً  كافَ  الػِعَماَمةَ  لَػِبَس  إذا
 
 
 

 الػِعَماَموْ  َنػَزعَ  إذا َوِخػْنِزيراً  
 
 
 

 ُلؤماً  وَجَمْعتَ  َدَماَمةً  َجػَمْعتَ 
 
 
 

 الػدََّماَموْ  تَػْتَبُعوُ  الػمُّْؤـُ  ػَذاؾَ كَ  
 
 
 

لقد شبو أبو دالمة نفسو إذ ما لبس العمامة بالقرد وبالخنزير إذ ما نزعيا. فالتشبيو األوؿ كاف مرساًل أما الثاني 
يتصؼ بو مف فضاًل عما ، (4)نساففكاف بميغًا ولعؿ اختيار القرد لكونو مولعًا بالتقميد وىو أكثر الحيوانات شبيًا باإل

ولـ يكتؼ بؿ تجاوز إلى تشبيو نفسو بالخنزير, بما يتصؼ بو مف بشاعة المنظر وسماجة التمثيؿ وقبح الصوت ، (5)الجبف
ويستخدـ التشبيو المرسؿ المجمؿ في البيت الثالث حيف جمع بيف الدمامة والمـؤ في تشبيو واحد ويؤكد ىذا الكالـ في عجز 

الكاؼ ألف أي شخص لئيـ فيو دمامة مما يدؿ عمى أف أبا دالمة لـ يكف حسف الصورة كما البيت عف طريؽ أداة التشبيو 
الفكو الذي يعيش في ضحؾ وال  نسافقد فطف عدد مف الباحثيف ومما يؤكد ذلؾ ما قالو عف نفسو في ىذه األبيات؛ فاإل
ي قولو ومع نفسو فقد كاف بالفعؿ أسود يعير أىمية لما يدور حولو مف جد وصراحة ولعؿ ابا دالمة كاف صريحًا واضحًا ف

ويستخدـ تقانة التشبيو في رسـ صورة ساخرة لمزي الجديد الذي أمر بو المنصور ، (6)يتخذ مف السواد مادة لفكاىتو، دميماً 
 : (7)أصحابو بمبسو فقاؿ )مف الطويؿ(

ي ِمْف إماـٍ زياَدةً   وُكنَّا ُنَرجّْ
 

ـُ الُمْصّطَفى في القال   ِنسِ َفَزاَد اإلما
 َتَراَىا َعَمى َىاـِ الرََّجاِؿ كأنَّيا 

 
 ِدناُف َيُيوٍد ُجمَّْمْت بالَبرانسِ  

 

                                                           

 .113وينظر: عمـ البياف دراسة تحميمية لمسائؿ البياف  296( ينظر: جواىر البالغة 1)
 .86( ينظر: منازؿ الرؤية منيج تكميمي في قراءة النص محمد شريؼ استيتيو 2)
 .110-109( الديواف 3)
 .2/724معجـ الوسيط  ( ينظر:4)
 .248( ينظر: التصوير البياني في شعر المتنبي د. الوصيؼ ىالؿ إبراىيـ 5)
 .476( ينظر: الشعر في الكوفة 6)
 .75( الديواف 7)
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نمحظ أنو شبو لبسو ولبس أصحاب المنصور بدناف الييود وىي الرواقيد عمى ىيئة الحب أطوؿ مستوى وأسفمو 
مًا أداة التشبيو كأف التي أفادت وجممت بالجبة الطويمة فعمد إلى تشبيو محسوس بمحسوس مستخد، عمى ىيئة قوس بيضو

أراد القوؿ مف خاللو أف الناس تتطمع إلى الزيادة ، التوكيد ومف ثمة فقد قدـ بيذا التشبيو نقدًا الذعًا جميًا ال يخفى عمى أحد
لفرس في الخير وتحسيف أحواليـ بالتفاتة الخميفة إلييـ وليس بتغيير لبس الجيش مما يدؿ عمى تأثر الخميفة بالييود وا

 .(1)فالخميفة المنصور ترؾ ما ىو واجب إلى ما ىو مضحؾ وال ضرورة إليو
 : (2)واستخدـ صورة تشبيييو ساخرة لمخوؼ والجبف مف أبي مسمـ الخرساني في قولو )مف الطويؿ(

ْفَتني الَقْتَؿ َفَاْنَتَحى  أبا ُمْجِرـٍ َخوَّ
 

ْفَتِني اأَلَسُد الَوْردُ    َعَمْيَؾ بما َخوَّ
وة أبي مسمـ باألسد الورد ألف األسد سيد الغابة والسباع ويرمز إليو لما يحممو مف القوة والشجاعة والغمبة شبو ق 

كما أف عظماء الترؾ يقولوف ينبغي أف يكوف لمقائد العظيـ عشر خصاؿ مف أخالؽ الحيوانات منيا جرأة األسد ، والفتؾ
فيو صاحب ، ناسبًا لما يحممو ىذا الرجؿ مف قوة وبطش وفتؾفتشبيو أبي دالمة ألبي مسمـ جاء م، وشجاعتو ومضاءتو

فجاءت صورتو مناسبة ، (3).. .الدعوة وىاـز جيش الدولة األموية والقائـ بإنشاء الدولة العباسية فكاف ذا نبأ عظيـ وعجيب
 مع الواقع.

مة في قولو )مف ومف صورة الخوؼ والبطش إلى صورة المدح المبطنة بالسخرية ألسباب سعى إلييا أبو دال
 : (4)البسيط(

 كأف ديباجَتْي خّديو مف ذىب
 

 إذا تشرؼ في أثوابو السود 
يصؼ جماؿ خدي األمير موسى بف داؤد وحسنيما بالذىب لما فييما مف النصاعة والنظارة وبوفور الحياء وماء  

اس آؿ البيت فاستغؿ أبو دالمة ىذا التشبيو ألنيا لب، (5)الوجو وزاد ىذا الجماؿ ثيابو السود )فكاف األسود شعار العباسييف(
 وسيمة لممراوغة واليروب مف عقاب األمير ليروبو بالماؿ وعدـ االلتزاـ بوعده وحج البيت.

 : الصورة االستعارية -ب 
إذا طمبو عارية واستعرنا الشيء واعتورناه وتعاورناه وقيؿ مستعار ، االستعارة لغة مأخوذة مف قوليـ استعار الماؿ

. أما في االصطالح فيي "أف تريد تشبيو الشيء بالشيء فتدع أف تفصح بالتشبيو وتظيره (6)عنى متعاور أي متداوؿبم
ونقمت ، فاالستعارة "ما اكتفى فييا باالسـ المستعار عف األصؿ، (7) وتجيء إلى اسـ المشبو بو فتعيره المشبو وتجريو عميو"

حتى ال ، يب الشبو ومناسبة المستعار لو لممستعار منو وامتزاج المفظ بالمعنىالعبارة فجعمت في مكاف غيرىا. ومالكيا تقر 
. فيي قناة التشبيو البيانية الثانية التي تسيـ في رسـ (8)وال يتبيف في أحدىما إعراض عف اآلخر"، يوجد بينيما منافرة

جبار المتمقي عمى التثأر وىي أعمؽ أثرًا وأكثر قدرة عمى إ، الصورة ثـ ، لتصوير المعاني الجديدة، أمؿ والتفكيرة الخياؿ وا 
إنيا أقوى مف التشبيو في تحويؿ المعنوي إلى حسي بفعؿ قدرتيا الكبيرة عمى جعؿ األشياء المرئية أو المسموعة أو 

                                                           

 .77( ينظر: أبو دالمة الرجؿ الشاعر والناقد الساخر 1)
 .52( الديواف 2)
 .1/382( ينظر: ثمار القموب في المضاؼ والمنسوب 3)
 .58الديواف ( 4)
 .85( األلواف نظريًا وعمميًا إبراىيـ دممخي 5)
 .10/334( ينظر: لساف العرب6)
 .38( دالئؿ اإلعجاز 7)
 .41( الوساطة بيف المتنبي وخصومو عمي بف عبدالعزيز الجرجاني 8)
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صورة فال، (2)وتمثؿ "انحراؼ في بنية المغة"، (1)ية شعورًا قويًا بجماؿ النصنسانتحرؾ في النفس اإل، الممموسة أو المتذوقة
تمتقي مع االستعارة عمى صعيد اإلدراؾ الحسي القائـ عمى إعادة تشكيؿ الواقع ونقمو مف الحياة إلى الشعر وما قيؿ عف 

إذ أف االستعارة ال يمكف أف تقـو مف دوف تأثير الحواس ، الصورة ينطبؽ عمى االستعارة مف حيث صمتيا القوية بالحواس
. كما أننا مع االستعارة (3)قوؿ بأف الصورة تحقؽ ىويتيا في قياميا عمى االستعارةفييا بطريقة أو بأخرى وبذلؾ يمكف ال

فالكممة المستعارة مف محيط بعيد في السياؽ الرئيس ال تنفصؿ داللتيا وتتحوؿ بؿ ىي ، نعايش تالقيًا بيف سياقيف وداللتيف
فيي ، (4)كممة جديدة وال تبقى عمى حالتيا السالفةتحمؿ ظالؿ السياؽ القديـ وتكتسب مف ىذا اإلطار الداللي الجديد فتغدو 

والمعاني الخفية ، واألجساـ الخرس مبينة، فيي تعيد رؤيتنا لألشياء بدليؿ قوؿ الجرجاني "فإنؾ لترى بيا الجماد حيًا ناطقاً 
في موضع  وىو اختيار شيء لوضعو، لذا فإف أىـ وظائؼ االستعارة تعميؽ المعنى عبر محور االستبداؿ، (5)بادية جمية"

فجماؿ االستعارة يتوقؼ "عمى ما في الكممة مف حمؿ أو خصب ، (6)شيء آخر مما لو تأثير كبير في البعد الداللي لمنص
ظير لنا أف الصورة االستعارية تأتي بعد الصورة التشبييية مف حيث ، ومف خالؿ استقصاء ديواف أبي دالمة، (7)كامؿ"

والتمحيص العميؽ الدقيؽ لموصوؿ إلى الغاية التي ، إذ إنيا تحتاج إلى كد الذىف، هتسخيرىا في بياف معانيو وايصاؿ افكار 
وىذا ، يسعى إلييا. وما نعرفو عف أبي دالمة أنو شاعٌر مطبوٌع يصدر شعره بعفوية وكانت استعاراتو قريبة مف الحقيقة

فف منذ أوؿ بيت نظـ فيو لذا انفرد بو فيو شاعر الفكاىة والسخرية وشغمت أوصاؼ ىذا ال، يتوافؽ مع تركيبتو الشخصية
فالكممة الشعرية ، "مجرد تغير في المعنى ولكنيا نسج لو و"سخط" لمعالمو: مف بيف سائر الفنوف الشعرية فيي ليست
"... مقارنة مستترة يكوف فييا العنصر الثاني مف الشيئيف المذيف : ثـ إنيا، (8)تتضمف موت المغة وبعثيا في آف واحد..."

حدى الصفات المتميزة لمصورة  تجري بينيما المقارنة مصانًا.... ىي جزء عضوي مف المستودع الفني لموسائؿ واألجيزة. وا 
وبوساطة االستعارة أصبح المعنى متناسقًا مع الغرض الذي سعى إليو كقولو)مف ، (9)الفنية ىي معيارىا الجمالي..."

 : (10) الخفيؼ(
 لعميَّ بِف صالِح بِف عمي  

 
 ٌب لو ُيعيُنُو بَسَماحِ َحسَ  

ياُح فيؿ أنػ   ومواعيُدُه الرّْ
 

ياحِ    ػَت ِبَكفَّيَؾ قابٌض لمرّْ
تتراءى لنا في ىذه األبيات صورة ساخرة لوعود عمي بف صالح, فواشج ابو دالمة بيف )التشبيو واالستعارة( فقد شبو  
ورة ثانية تقـو عمى االستعارة في قولو )قابض الرياح( وعود عمي بالرياح وىذا تشبيو بميغ عمد إليو لممبالغة لتعقبيا ص

فالرياح ال يمكف مسكيا, كذلؾ ىي وعود عمي بف صالح مجرد كالـ بدوف تنفيذ مما يدؿ عمى بخمو ومسكو يده عف العطاء 

                                                           

 .72( ينظر: البالغة العربية د. ناصر الحالوي 1)
 .140( في الشعرية كماؿ أبو ديب 2)
 .14الصورة االستعارية في شعر األخطؿ الصغير وجداف عبداإللو الصائغ  ( ينظر:3)
 .120الصورة الفنية في األدب العربي د. فائز الداية -( ينظر: جماليات األسموب4)
 .41( أسرار البالغة 5)
 .98( ينظر: األسموبية ونظرية النص إبراىيـ خميؿ 6)
 .125( الصورة األدبية مصطفى ناصؼ 7)
 .360ة البنائية في النقد األدبي د. صالح فضؿ ( نظري8)
 .51( الصورة الفنية ميخائيؿ أوفسيانيكوؼ 9)
 .44( الديواف 10)
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أضفت فالتشبيو ثـ االستعارة التي جاءت عمى شكؿ رد العجز عمى الصدر فضاًل عف التدوير في موسيقى البيت الثاني 
 جميعًا رونقًا حسنًا وجمااًل عمى جو ىذه الصورة التي تعكس يقظة فكر الشاعر.

ويرسـ أبو دالمة صورة استعارية يستخدـ الحيمة الفنية والمراوغة في كسب الماؿ مف يدي الخميفة الميدي كقولو )مف 
 : (1)الكامؿ(

 أَّال َسِمْعَت َوَأْنَت أْكَرـُ َمْف َمَشى
 

 َيْرُجو َجَزاَء الُمْنَشدِ ِمْف ُمْنَشٍد  
استطاع أبو دالمة مف خالؿ مراوغتو بربط قرابتو بقرابة الميدي مف كسب الماؿ منو وجعمو أكـر بني العباس  

فاستعارة )لفظة( مشى إلثبات الكـر فمـ يقصد بو المشي عمى األقداـ بؿ مسيرة آؿ العباس في الكـر والخير والعطاء وعّد 
(.أبو دالمة الميدي أ  فضميـ بوساطة فعؿ التفضيؿ )أكـر

 : (2) ومف قولو أيضًا )مف الطويؿ(
 َلَقْد كاَف في قومي َمَساِجُد َجمَّةٌ 

 
ـْ َيْنَشِرْح َيْومًا ِلِغْشَياِنيا َصْدري   َوَل

 وواهلِل مالي نّية في صالتوِ  
 

 َوال البرُّ واإلْحَساُف والَخْيُر مف أمِري 
 َذْنَبوُ  وما َضرَُّه واهلُل َيْغِفرُ  

 
 َلو أّف ُذُنوَب الَعاِلميَف عمى َظْيِري 

يستخدـ تقانة االستعارة لتكوف خير عوف ودليؿ في رسـ صورة ساخرة عمى عدـ التزامو بشرائع اهلل وعدـ انشراح  
سيغفر  صدره ليذا اإليماف حتى بعد حبسو في مسجد القصر وىذا العمؿ الذي قاـ بو الخميفة المنصور لـ يضره شيئًا بؿ

اهلل ذنبو ألنو قاده إلى الصالة ولكف تتمثؿ االستعارة في ىذا النص في قولو )لو أف ذنوب العالميف عمى ظيري( مؤكدًا عدـ 
انشراح صدره لغشياف المساجد والصالة فييا فنمحظ أنو باستعارتو رسـ لنفسو صورة فكية ساخرة وذلؾ ألف الذنوب ال تحمؿ 

الممكاف المذاف عمى كتفو. مؤكدًا مف خالؿ ىذه الصورة بعدـ التزامو بالديف والصالة ألف  بؿ يكتبيا نسافعمى ظير اإل
 الممتـز ال يشبو نفسو بيذه الصورة مف أجؿ اليروب مف الصالة والقياـ. نسافاإل

 : (3) ومف استعارتو الفكو الساخرة صورتو التي رسميا لبغمتو في قولو )مف الوافػر(
 ْعُجُف إْذ َغَدْوَناأَرى الشَّْيَباَء تَ 

 
 ِبرِجَمْيَيا َوَتْخِبُز بالَيِميفِ  

في ىذه الصورة يشبو أبو دالمة حركة رجمييا بحركة العاجف في عدـ االستقرار كذلؾ رجالىا ال يثبتاف عمى  
ثـ شبو ، األماـبؿ تندفعاف لرخاوة العجيف إلى ، بؿ تندفعاف إلى األماـ كما يدا العاجف ال يثبتاف في أثناء العجف، األرض

حيث ، مثؿ حركة يد الخابز، بؿ ينثنياف إلى الخمؼ نحو بطنيا في تقوس واعوجاج، حركة يدييا وىما ال يتقدماف إلى األماـ
فنمحظ استعارة العجيف لحركة الرجميف ، (4)يثنييا إلى صدره في تقوس ليستجمع قوتو ويقذؼ بأقراص العجيف داخؿ التنور

 والخبز لحركة اليديف.
 : (5) مف استعارتو الساخرة المبطنة بالمجوف قولو )مف البسيط(و 

 َىْؿ في الِباَلِد ِلِرْزِؽ اهلِل ُمْفَتَرٌش 
 

ـْ ال َفِفي ِجْمِدِه ِمْف ُخْشَنٍة َبَرُش    أ
 

                                                           

 .57( الديواف 1)
 .66( الديواف 2)
 .119( المصدر نفسو 3)
 .151( ينظر: عمـ البياف دراسة تحميمية لبعض مسائؿ البياف د. بسيوني عبدالفتاح فيود 4)
 .76( الديواف 5)
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.... 

.... 
ْف َخَرْجُت ِبَمْيٍؿ َنْحَو َمْسِجِدِىـْ   وا 

 
 أَضرَّني َبَصٌر َقْد خاَنُو الَعَمُش  

األبيات أف الشاعر كثؼ استعاراتو لتفعيؿ صورتو الساخرة مف شير الصـو والقياـ فدىشتو مف حموؿ  نجد في ىذه 
، (1)ىذا الشير دفعو ليذا القوؿ ألف االستعارة في أصميا تخمؽ الدىشة عند المتمقي وتحممو عمى تخييؿ صورة موحدة

حترقت وما عمى الناس إال الصبر عمى فقد الطعاـ فاستعار لفظة )خشنة البرش( لمقحط والجوع والفقر فكأف األرض قد ا
والشراب فإقباؿ رمضاف بالنسبة ألبي دالمة أشبو بالقحط. وتتعاقب ىذه االستعارة استعارة )منيخًا( بمعنى أقاـ حيث أف 

بدا ليا بالصالة استعارة ىذه المفظة دليؿ عمى ألمو لحموؿ ىذا الشير في البالد مما يؤدي عف امتناعو عف الخمر والمجوف وا 
والقياـ فاستعار لفظة )خانو العمش( فيستعير ابو دالمة ىذا البيت )الخيانة( بحالة ضعؼ بصره )العمش( في محاولة منو 

في مجمؿ  –لميروب مف الصالة فكأف بصره قد خانو فضعؼ فال يستطيع الخروج لياًل ألداء الصالة طالبًا مف الخميفة 
 اعفائو مف الصالة والصياـ. -نصو

 : (2) وكذلؾ قولو)مف البسيط(
 يا َقْوـُ إّني َرَأْيُت الِفيَؿ َبْعَد ُكـُ 

 
 ال َباَرَؾ اهلُل لي في ُرْؤَيِة الِفيؿِ  

 أبصرُت َقْصرًا لو َعيٌف ُيَقمَُّبيا 
 

 َفِكْدُت أْرمي ِبَسْمِحي في َسَراوِيِمي 
ستعار ليذا الحيواف لفظة )أبصرت قصرًا( يرسـ أبو دالمة صورة فكيو ساخره مألى بالخوؼ مف رؤية الفيؿ فا 

لمداللة عمى ضخامة الفيؿ وكبر حجمو مما يدؿ عمى جبف الشاعر وفزعو مف ىذا الحيواف وفي البيت يدؿ عمى أنو أوؿ 
ونستشؼ ، (3) مرة يرى حيوانًا بيذه الضخامة فكانت بمثابة الصدمة. مما يدؿ عمى أف االستعارة "أىـ وسائؿ تشكيؿ الصورة"

ألنو شاعر الفكاىة والسخرية فيصؼ المظاىر الفكو الساخرة مف الجزء إلى ، ىذه الصور االستعارية أنيا صور بسيطة مف
 ألنيا ليست عائمة في أجواء اإلغراؽ والتعقيد.، الكؿ ومف الخاص إلى العاـ. فال يحتاج المتمقي إلى جيود مضنية لمعرفتيا

 : الصورة الكنائية -ج 
فيقاؿ ، وكنى عف األمر بغيره يكنى كناية يعني إذا تكمـ بغيره، المغة أف تتكمـ بشيء وتريد غيره تتمثؿ الكناية في

بمعنى انيا "فيي لفظ يراد بو ما يستمزمو ، (4)كنيت بكذا عف كذا إذا تركت التصريح بو مما يستدؿ عميو فبابو كنى يكني
وتمثؿ أحد عناصر الصورة البيانية التي يمجأ إلييا ، (5)"مع جواز إرادة المعنى الظاىر نفسو، ذلؾ المفظ ويستنتج منو

وألنو ال يريد اإلفصاح عف المعنى المباشر صراحة خشية الئـ أو سمطة ، الشاعر بغية إخفاء المعنى لما تحققو مف جمالية
رت مع تأدية معنى ي كيفما تركبت دا، ف، ؾ: وىكذا ترتبط )الكناية( دالليا بالخفاء والستر ألف، خميفة أو ما إلى ذلؾ

لذا فالجرجاني يشير إلييا بػ"أف يريد المتكمـ ، (6)الخفاء فيي لفظ أطمؽ وأريد بو الـز معناه مع جواز إرادة المعنى األصؿ
، ولكف يجيء إلى معنى ىو تاليو وردفو في الوجود، فال يذكره بالمفظ الموضوع لو في المغة، إثبات معنى مف المعاني

                                                           

 .365( ينظر: البناء الفني في شعر اليذلييف اياد عبد المجيد ابراىيـ 1)
 .108( الديواف 2)
 .365( البناء الفني في شعر اليذلييف 3)
 .13/124( ينظر: لساف العرب 4)
 .223( المعجـ األدبي 5)
 .637( ينظر: مفتاح العمـو لمسكاكي 6)
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وعمؽ ، "مف أبرز ألواف التعبير البياني غير المباشر العتمادىا عمى حاؿ اإليحاء: لذا تعد، (1)ياًل عميو"فيومئ بو ويجعمو دل
التأثير في الصور المتخيمة وبراعة التصوير لتبيف المعنى في النفوس الميمة في التمميح إلى المعنى المراد بطريقة التجسيـ 

لذا نجد أغمب الدراسات اىتمت بالكناية عمى مختمؼ ، (3) ورة الشعرية"فيي "وسيمة مف وسائؿ تشكيؿ الص، (2) وغيرىا"
، (4) أشكاليا "وداللتيا اإليحائية في نفس المتمقي وتقريعيا واستعاضت بالرد عمى موضوعاتيا دوف االلتفات إلى تقسيميا"

حوبًا بالدليؿ فتكسبو القوة والعمؽ فالغاية مف الكناية يمكف اعتبارىا مظير مف مظاىر الجماؿ الفني. كما تبرز المعنى مص
وتجعمو قريبًا مف الذوؽ. إذ انيا تؤدي في التعبير ، وتحوؿ المعنى التجريدي المعقوؿ إلى معنى حسي واضح، في التأثير

 أكثر مف، دورًا إيحائيًا أو شكميًا أو رمزيًا يأسر شعور المرسؿ إليو ويأخذ إلى تذوؽ الجماؿ الفني الذي ىو سمة اإلبداع
ولـ يغفؿ أبو دالمة عف استخداـ ىذا الفف في بناء نصوصو الفكية الساخرة لما تحققو مف إبداع فني ، (5)التصريح والوضوح

 : (6)فني يزيد مف جمالية الصورة فمف صور الكناية التي وردت بشكؿ مكثؼ مقطوعتو التي قاليا في ابنتو )مف الوافر(
 ثوبي –ال ُحيَّيِت  –َبَمْمِت َعَميَّ 

 
 باَؿ عميِؾ َشْيطاٌف َرجيـُ فَ  

ـُ أُـّ عِيَسى   َفما َوَلَدتِؾ َمْرَي
 

 وال َرّباِؾ ُلْقماُف الَحكِيـُ  
 ولِكْف َقْد ُوِلْدِت أُلَـّ ُسوءٍ  

 
 َيُقوـُ بَأْمِرىا َبْعٌؿ لئيـُ  

اف رجيـ( فيي في ىذه األبيات تواردت الكناية بشكؿ مكثؼ فتمثمت الكناية في عجز البيت األوؿ في قولو )شيط 
كناية عف االحتقار وسب ممفع بالسخرية مف ىذه الطفمة لفعميا المشيف. فتعاقب الكناية األولى كناية ثانية في صدر البيت 
وعجزه لممبالغة الساخرة في أخالؽ كؿ مف األـ واألب حيث كنى عف األـ بػ)مريـ أـ عيسى( لمداللة عمى العفة والطيارة 

عف رجاحة العقؿ والديف وىاتاف الكنايتاف وردتا عكس ما حممتو أخالؽ أـ دالمة وأبو دالمة. وىذه  واألدب و)لقماف الحكيـ(
الكنايات اكسبت النص قوة في المعنى وعمقًا في التأثير وجعمتو يضفي جمااًل في اإليقاع والموسيقى ليأسر شعور المتمقي 

 تو لفيـ النص وتذوقو.ثأر وا  
 : (7)ومف قولو أيضًا )مف البسيط(

 أْخَطاَؾ ما ُكْنَت َتْرُجوُه وَتْأُمُموْ 
 

 فٱْغِسْؿ َيْديَؾ ِمَف العبَّاِس بالياسِ  
وردت الكناية في عجز البيت لمداللة عف البخؿ واليأس وفقداف األمؿ مف العباس الى الرغـ مف رفاىية عيشو  

 ة اليأس مف الخميفة وعدـ انتظار شيء منو.وخيره الكثير فتواشج األمر البالغي )اغسؿ( مع الكناية التي رسمت لنا صور 
 : (8)ومف صور الكناية قولو )مف البسيط(

 أْبَصْرُت َقْصرًا لو َعْيٌف ُيقمَُّبيا
 

 َفِكْدُت أْرمي ِبَسْمِحي في َسَراوِيِمي 
 

                                                           

 .37( دالئؿ اإلعجاز لإلماـ عبدالقادر الجرجاني 1)
 .367( األسس الفنية ألساليب البالغة العربية د. مجيد عبدالحميد ناجي 2)
 .312( البناء الفني في شعر اليذلييف 3)
 .367( المصدر نفسو 4)
 .262-261( ينظر: معجـ المغة والداللة 5)
 .112( الديواف 6)
 .73( الديواف 7)
 .108( الديواف 8)
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شج تمثمت الكناية الساخرة في عجز البيت وىي كناية عف صفة الجبف والخوؼ مف رؤية الفيؿ لضخامة حجمو فتوا
االستعارة مع الكناية أضفى إيقاعًا موسيقيًا فضاًل عف إبراز المعنى بشكؿ واضح عمى الرغـ مف استخدامو ألفاظًا بذيئة إال 

 أنو رسـ صورة ساخرة عف خوفو وىوؿ المنظر.
 : (1) كما قاؿ )مف البسيط(

 أَما أُبوَؾ َفعيُف الُجوِد َنْعِرُفوُ 
 

 جودَوَأْنَت أْشَبُو َخمِؽ اهلِل بال 
جاءت الكناية في )عيف الجود( لمداللة عمى الكـر والعطاء وسخاء والد موسى بف داؤد وصفة الكـر ليست جديدة  

في طبعو بؿ متوارثة مف أىمو فيو شبو والده بالكـر فجمؿ الصورة الكنائية وألبسيا ثوبًا حسنًا مف خالؿ المقابمة بيف شطري 
ورًا مؤثرًا في الجمع بيف طرفي تمؾ المقابمة. ومف ثمة نمحظ أف كنايات الشاعر في البيت فالتحمت مع الكناية التي أدت د
 بعيدة عف أجواء الغموض والعتمية ارتبطت بفني الفكاىة والسخرية ارتباطًا مميزًا.، ضوء األمثمة المارة أقرب إلى الواقعيو
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 ـ.1964المصرية لمتأليؼ والترجمة, 
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 .59( الديواف 1)
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