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 : ملخص
تعترب السخرية من املواضيع القدمية اليت  جعيتم ما يتا اءدوا والايتعراا  رضيتا للوليتول للأتلقيتن أو هيتان  وعيتا إ ا سيتيأا نذا أراد ميتن 

اهلأم لرفع الظلم عن اءمم ال  سلط علي ا الظليتم إ وييتن موضيتوي أيميتا ميتن مواضيتيع القيترمين ال يترو  يتر    يتو   ضخالهلا استا ا
وت بح م عن ظلأ م مبراجعة أ  س م إ ويف العصر احلديث ألبحت السخرية موضوعا ورزا ل ثرة ا تاار الظلم والطغيان  الطغاة

ا اءسا  أردان من خالل يذا البحث هاف الستار عليتى جا يتم ميتن ييتذا املوضيتوي لتبيا يتا إ وخبالة يف الاعر احلديث وعلى يذ
 وقد طرحاا ااش الية التالية : 

 ؟  وما اء راض ال  استعألت في ا السخرية ؟  يةهيف تااول أدوا العصر موضوي السخر 
شيتيت الية ةليتيتة ميتيتن التسيتيتاعات ال رعييتيتة مثيتيتم م  يتيتوض السيتيتخريةإ و رضيتيت ا إ وأ واع يتيتاإ وعالقيتيتة السيتيتخرية وتايتيتدرحت  يتيتت طائليتيتة ييتيتذ  اإ
 أمنوذجا لذلك متبعني املا جية التحليلية وإحصاا واملقار ة يف الاأوذحت الذي اخرتان .  أمحد مطروجملتأعإ وقد قدماا الااعر 

 .ال ساد –الظلم  –الصورة ال اية  –ال  اية  –ر اءدب الساخ –الت  م  –السخرية  الكلمات املفتاحية :

Abstract 
This is also one of the themes of the Holy Quran that moved the souls of tyranny and 

restrained them from their injustice by reviewing themselves. It is also a matter of the Qur'an, 

In modern times, irony has become a prominent theme of the spread of injustice and tyranny, 

especially in modern poetry, and on this basis we wanted through this research to unveil a 

part of this subject to illustrate it, and we have raised the following problematic: 

How did the writers of the era deal with ridicule? What are the purposes for which ridicule 

was used? 

The problem of this irony is presented by a number of secondary questions such as the 

concept of ridicule, its purpose, types, and relationship of ridicule in society. We have 

presented the poet Ahmed Matar as a model for this method followed by statistical analysis 

and comparison in the model we chose. 

Keywords: ridicule - sarcastic - cynical literature - humor - artistic image - injustice - 

corruption. 
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 :مقدمة

عض ءسباب ورمبا بغر ببادر في ا الاا  ببعم م تال  يضيع املثرية يف حياتاا اليوميةإ ين من أيم املوا السخريةنن موضوي 
وقيتيتد تتعيتيتد   سيتيتبم يف بعيتيتض اءحييتيتان واليتيت  قيتيتد ياجيتيتر ميتيتن ورائ يتيتا ال ثيتيتري ميتيتن اا  عيتيتاات اإحابييتيتة أحييتيتاان والسيتيتلبية أحييتيتاان أخيتيتر إ

 .بسبب ا  اوا العداوات

السيتيتخرية جيتيتد واسيتيتعة يف شيتيتح مايتيتاحن حياتايتيتا اليومييتيتة وا تقتصيتيتر عليتيتى جميتيتال دون افخيتيتر إ ف يتيتن يف اءدب وال يتيتن  وجميتيتاات
اهتسيتيتيف يف اءدب جميتيتاا واسيتيتعا ء يتيتراض  رهيتيتات مبختليتيتف أ واع يتيتا ... نا ان ييتيتذا املوضيتيتويوالرسيتيتم  والغايتيتاا واتطيتيتاوت العادييتيتة واحل

إ ولعيتيتم ييتيتذا ميتيتن بيتيتني أبيتيترز اءسيتيتباب اليتيت  دعتايتيتا اختييتيتار موضيتيتوي أيتيتا وحم وميتيتا متعيتيتددة قيتيتد ي يتيتون بعميتيت ا حماوليتيتة تغييتيتري اجملتأيتيتع حاه
 السخرية يف اءب .

تعتيتيترب معظيتيتم أشيتيتعار  شيتيتعرية موضيتيتوي السيتيتخرية بايتيت م ورز ف قيتيتد أظ يتيتر يف الايتيتاعر العراقيتيتن أمحيتيتد مطيتيتر  ا أن  وقيتيتد شيتيتد ا تبايايتيت
افتاتا وذلك راجع للظليتم وااسيتتبداد اليتذي بيت  بيتا وييتذا  وي يذا ال ن ا سيأا السخرية من احلاهم ال  وردت يف ال ثري من 

 أيما سبم من أسباب اختياران هلذا املوضوي .

ولدراسة يذا املوضوي ليتزض عليايتا الوقيتول عليتى نشيت الية م أيتة وييتن :  ميتاين السيتخرية وهييتف اختارييتا اءدوا موضيتوعا يف 
رائ يتا السيتخرية يف اءدب ؟ وهييتف اسيتتعأم أمحيتد مطيتر السيتخرية يف أعأاهلم اءدبييتة ؟ وميتا ييتن اتل ييتات الرئيسيتة اليت  تابعيتث ميتن و 

 ضد احلاهم بص ة عامة وخالة ؟ شعر  

اتبعايتيتا امليتيتا و الوليتيت ن التحليليتيتن لدراسيتيتة ييتيتذا املوضيتيتوي إ وامليتيتا و الوليتيت ن لصيتيتيا ة تعيتيتاريف السيتيتخرية وماييت يتيتا وخصائصيتيت ا 
 ايية مث عالقة السخرية وجملتأع وال رد وحول اتريخ فن السيتخرية ما ا وأ واع ا من سخرية ا تقادية وعقلية وف الغايةمعرجني على 

إ مث التزمايتيتيتيتا ومليتيتيتيتا و التحليليتيتيتيتن وذليتيتيتيتك هيتيتيتيتن  قيتيتيتيتوض بتحلييتيتيتيتم افتيتيتيتيتات أمحيتيتيتيتد مطيتيتيتيتر ملختليتيتيتيتف مسيتيتيتيتتوو ا   اللغيتيتيتيتوي واملعجأيتيتيتيتن والصيتيتيتيتو  
 وااحصائن .....(  ويذا ما و حبثاا يف ذلك و وي الدراسة ويي لة حبثاا 

 ا وخصائصها.السخرية: ماهيته
 املعىن اللغوي السخرية:

 «:سخر» ورد يف لسان العرب للعالمة ابن ماظور يف مادة 

ً وُسْخرِيَّة: يزئ با؛ وييترو  بييتت »  ً وُسْخرِو  أَعايتى َسِخَر ماا وبا َسْخراً وَسَخراً وَمْسَخراً وُسْخراًإ ولممإ وُسْخَرًة وِسْخرِو 
ويرو : وا َسَخُرإ قيتال ذليتك مليتا بلغيتا خيترب  ِلساٌن، ال ُأَسرُّ هبا  ِمْن َعْلَو، ال َعَجٌب منها وال ُسْخرُ : ِإين أَتَ ْتِِن ويلة على وج ني



 
  Global Libyan Journal المجلة الليبية العالمية    

 2020/  أبريل/  واألربعون  سابعالعدد ال

 
 

4 

 جامعة بنغازي   
 المرج  –كلية التربية  

ISSN 2518-5845 
 
 

   University of Benghazi 
Faculty of Education Almarj 

ًإ ومن مقتم َأخيا املاتارإ والتْأ يث لل لأة. قال اَءزيري: وقد ي ون  عتاً هقوهلم: ُيم لك ُسْخرِيٌّ وُسْخرِيٌَّةإ من ذهَّر قال ُسْخرِ  و 
ًة. ال راا: يقال َسِخْرُت مااإ وا يقال َسِخْرُت با. قال هللا تعاىل: ا َيْسَخْر قيتْوٌض ِمْن قيتْوٍض. وَسِخْرُت من فالن ين أَ ث قال ُسْخرِيَّ 
 .[1]«اللغة ال صيحةُ 

 ؛ وقال الراعن: [3] ﴾ِإن َتْسَخُروا ِمنَّا فِإَّنَّ َنْسَخُر منكمإ وقال: ﴿ [2]﴾فَيْسَخُروَن منهم َسِخَر هللاُ منهموقال تعاىل: ﴿ 

 تَ َغي ََّر قَ ْوِمي وال َأْسَخُر     وما ُحمَّ ِمْن َقَدٍر يُ ْقَدُر قوله َأسَخرُ 

  [4] َأي ا َأسَخُر ما م

وقال بعم م: لو َسِخْرُت من راضع تايت َأن حوز يب فعلا. اجلويري: ح ى أَبو زيد َسِخْرُت باإ ويو أَْرَدأُ اللغتيتني. » 
َسيتيتِخْرُت مايتيتا وَسيتيتِخْرُت بيتيتاإ وَضيتيتِحْ ُت مايتيتا وضيتيتح ت بيتيتاإ وَيزِئيتيتُت مايتيتا وَيزِئيتيتُت بيتيتا؛ هيتيتمٌّ يقيتيتالإ وااسيتيتم الس يتيتْخرِيَُّة وقيتيتال اَءخ يتيت : 

ً. ويف احلديث: أَتسَخُر مين وَأان املِلك  والس ْخرِي  و قولا: مين وأان » السَّْخرِي إ وقرئ هبأا قولا تعاىل: لِييتتَِّخَذ بعُم م بعماً ُسْخرِو 
هذا وَءليتم. ويف الا اييتة: يب وأ يتت.؟ َأي أََتْسيتتيتْ زُِئ يبإ وِنطيتالر ظيتاير  عليتى هللا ا حيتوزإ وِنمنيتا ييتو جميتاز مبعيت : أََتَميتُعين « امللك

 فيأا ا أَرا  من حقن؟ ف َأهنا لورة السْخريَّة.

؛ قال ابن الر مَّاِن: معاا  يدعو بعُميت م بعميتاً ِنىل َأن َيْسيتَخَرإ َهَيْسيتَخُرونإ  [5]﴾ وِإذا رَأوا آية َيْسَتْسِخُرونَ وقولا تعاىل:﴿ 
 «احيتد.هعال ِقْر َا واستعال . وقولا تعاىل: َيْسَتُسِخُرون؛ َأي َيْسَخرون ويست زئونإ هأا تقول: َعِجيتَم وتيتَعجَّيتَم واْسيتتيتْعَجَم مبعيت  و 

[6] 

َيْسَخُر ولاا إ ويف الت ذيم: يسَخُر من الاا . وُسْخَرٌة ُيْسيتَخُر مايتاإ وهيتذلك ُسيتْخرِي   والس ْخَرُة الم ْحَ ُة. ورجم ُسَخَرٌة:
ميتن وُسْخرِيَّة؛ من ذهَّر  هسر السنيإ ومن أَ ثا ضأ اإ وقرئ هبأا قولا تعاىل: ليتخذ بعم م بعماً سخروً. والس يتْخَرُة ميتا تَسيتخَّْرَت 

َسيتَخْرتُا مبعيت  َسيتخَّْرتُا َأي قيتَ ْرتيتا وذللتيتا. قيتال هللا تعيتاىل: وسيتخر ل يتم الايتأ  والقأيتر؛ َأي دابَّة أَو خادض بال َأجر وا مثن. ويقيتال: 
                                                           

: لسيتان العيتربإ [ييت711املتوىف: ] محد بن م رض بن علن أبو ال مم ةال الدين ابن ماظور اء صاري الروي عن اءفريقن  -[1]
 18 – 17 – 16ص:  [ييت  1414 ] :1بريوت ط -دار لادر 

  79اء  ال:  - [2]

 38يود:  - [3]

 17ياظر: ابن ماظور : لسان العربإ ص: - [4]

 .14الصافات:  - [5]

 17ص: املرجع السابق:  - [6]
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والاجيتيتوُض ُمسيتيتخَّراتإ قيتيتال اَءزييتيتري: جيتيتاروٌت  [7] ذلل أيتيتاإ والايتيتأُ  والقأيتيتُر ُمَسيتيتخَّران حيتيترون جماري أيتيتا َأي ُسيتيتخِ را جيتيتاريني علي أيتيتا.
ً وَسَخَر : هل ا ما ا يريد وق ر . جمارييَتُ نَّ. وَسخََّرُ  تسخرياً: هل ا  ً وُسْخرِو  رُ  ِسْخرِو  عأاًل بال ُأجرةإ وهذلك َتَسخََّر . وسخَّر  ُيَسخِ 

 وهم مق ور ُمَدبٍَّر ا ميلك لا سا ما خيلصا من الق رإ فذلك مسخَّر.

؛ قيتيتيتال الزجيتيتيتاحت: تسيتيتيتخري ميتيتيتا يف [8] ﴾َوَم   ا ِت اْرَْر ِ َأََلْ تَ    َرْوا َأنَّ ا ََّ َس   خََّر َلُك   ْم َم   ا ِت السَّ   َمَواِت وقوليتيتيتا عيتيتيتز وجيتيتيتم:﴿ 
السأوات تسخري الاأ  والقأر والاجوض لآلدمينيإ ويو اا ت اُي هبا يف بلوِغ َماابِِت م وااقتداُا هبا يف مسيتال  مإ وتسيتخرُي ميتا يف 

ا وةيِع مااِفِع ا؛ ويو ُسيتْخَرٌة   وُسيتخْ  ِسيتْخرِيٌّإ وقييتم: الس يتخري إ ولميتمإ ميتن التسيتخري  رِيٌّ واَءرض تسخرُي حِبارِيا وَأهناريا ودواهبِ 
 .[9] والسِ خري إ ول سرإ من اهلُْزا

ً حيتيتح أَ سيتيتوهم  وقيتيتد يقيتيتال يف اهليتيتزا: ُسيتيتخري وِسيتيتخريإ وأَميتيتا ميتيتن الس يتيتْخَرة فواحيتيتد  مميتيتأوض. وقوليتيتا تعيتيتاىل: فاويتيتذ ويم ُسيتيتْخرِو 
ً ميتيتن َسيتيتِخر ِنذا اسيتيتت زأَإ واليتيتذي يف الزخيتيترل: ليتخيتيتذ بعميتيت م بعميتيتاً  ًإ والميتيتم َأجيتيتود. أَبيتيتو زييتيتد: ِسيتيتْخرو  ً وِسيتيتخرو  ذهيتيتريإ ف يتيتو ُسيتيتخرو 

ًإ عبيداً ونِ   .[10] ماا وُأجرااُسْخرِو 

وقال: خادٌض ُسْخرةإ ورجٌم ُسْخرة أَيماً: ُيْسَخر مااإ وُسيتَخَرٌةإ ب يتتيف اتيتااإ يسيتخر ميتن الايتا . وتسيتخَّرت دابيتة ل يتالن َأي 
عأيتال و َسيتخَُّر يف اءَ رهبت ا بغري َأجر؛ وأَ اد: َسواِخٌر يف َسواٍا الَيمِ  َ َْتِ ُز ويقال: َسَخْرتُا مبع  َسخَّْرتُا َأي ق رتا. ورجم ُسيتْخَرة: يُ 

سيتواِخُر  ييَتَتَسخَّرُ  من قيتَ ر . وَسَخَرِت الس ياُة: َأطاعت وجرت وطاب هلا السرُيإ وهللا سخََّريا تسِخرياً. والتسخرُي: التيتذليُم. وسيتُ نٌ 
َر ليتك. والس يتخَُّر الَسيتْيَ راُن؛ عيتن  َأيب حاي يتة. ِنذا َأطاعت وطاب هلا الرييف. وهيتم ميتا ذل وا قيتاد أَو  ييتَأ ليتك عليتى ميتا ترييتدإ فقيتد ُسيتخِ 

[11] 

وميتيتيتا يالحيتيتيتع أن معظيتيتيتم املعيتيتيتاجم ت سيتيتيتر السيتيتيتخرية عليتيتيتى أهنيتيتيتا الطعيتيتيتن والدعابيتيتيتة واهليتيتيتزل ولايتيتيتنا وااسيتيتيتت زااإ والميتيتيتحك عليتيتيتى 
الايتيتخ إ واهلأيتيتزإ واللأيتيتيتز والتايتيتابزإ وذهيتيتيتر عييتيتوب لخشيتيتيتخاص  سيتيتلوب سيتيتاخرإ و ريييتيتيتا ميتيتن املصيتيتيتطلحات اليتيت  تيتيتيتدل عليتيتى املعيتيتيتاِن 

تحقيتيتريإ والتابييتيتا عليتيتى العييتيتوب والاقيتيتائ إ عليتيتى وجيتيتا يميتيتحك مايتيتاإ وقيتيتد ي يتيتون ذليتيتك ولتايتيتبا السيتيتخرية ااسيتيتت ا ة وال املتقاربيتيتة....
 واحملاهاة يف القول وال عمإ وقد ي ون وإشارة واإمياا.

                                                           

 . 18-17ابن ماظور : لسان العربإ ص: - [7]

  20لقأان  - [8]

 18ابن ماظور : لسان العربإ ص:  - [9]

  املصدر السابق : ن ص - [10]

  18 ابن ماظور : لسان العربإ ص: - [11]
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 السخرية ت مفهوم اردابء: 

الالذعة وبعبارة أخيتري تعتيترب طريق خاص للتعبري عن امل اييم ااجتأاعيةإ واا تقاديةإ والسياسية ير  اءدوا أن السخرية 
السيتيتخرية طريقيتيتا لل ايتيتف عيتيتن احلقيتيتائق امليتيتر ة الااليتيتة عيتيتن فسيتيتاد ال يتيترد أو اجملتأيتيتع يف ياليتيتة ميتيتن ااسيتيتت زاا والسيتيتخريةإ اقيتيتتالي جيتيتذور 
ال سيتيتادإ واحلقيتيتائق اليتيت  ا حيتيتوز ل  سيتيتان أو يتعيتيتذر علييتيتا أن يتطيتيتيترر نلي يتيتا بايتيت م مباشيتيتر وجيتيتاد . وبعبيتيتارة أبسيتيتطإ مي يتيتن أن  عيتيتيتر ل 

لسخرية وا تقاد املأتزحت واست زااإ هأا مي ن اعتباريا  وعا خالا ميتن اء يتواي اءدبييتة حبييتث ييتتم التعبيتري عايتا ولتعيتريض وبايت م ا
  [12]  ري مباشر

بييتيتان للرذائيتيتم اتلقييتيتة واتلقييتة لل يتيترد أو اجملتأيتيتع  سيتيتلوب سيتيتاخرإ ولشيتارة القيتيترائن البعييتيتدة أو القريبيتيتةإ وولظيتيتن » والسيتخرية: 
الصيتيتيتائمإ وااسيتيتيتتدال املسيتيتيتتقيمإ وتصيتيتيتو ب شيتيتيت رة سيتيتيتي  ا احليتيتيتاد ب يتيتيتم جيتيتيترأةإ وشيتيتيتجاعةإ ودراييتيتيتة  يتيتيتو اجملتأيتيتيتع امليتيتيتريض وسيتيتيتقأا العيتيتيتاض 
والسخرية ذات  اية  بيلة نذ تبحث عن التاويرإ هوهنا مرمية حلقائق اجملتأع؛ ل ن بلغت ا اتالة وتعابريييتا املتأييتزة. وميتن ييتذا املبيتدأ 

 تصيتيتوير احلييتيتاة ااجتأاعييتيتةإ بيتيتم تقيتيتوض بتحليل يتيتاإ وت سيتيتريياإ وتبحيتيتث عيتيتن جيتيتذور مظايرييتيتاإ ووقائع يتيتا ا تاحصيتيتر م أيتيتة السيتيتخرية يف
 [13] «وأخريا تقوض بتح يأ ا.

واءدييتيتم اليتيتذي يلجيتيتأ نىل السيتيتخرية يف أعأاليتيتا يسيتيتتعأم يف العيتيتادة اللغيتيتة اليتيت  تااسيتيتم املقيتيتاض واحليتيتال اليتيت  ي يتيتون علي يتيتا املعيتيتين 
املتلقن يتلقى ألواان من افاض من خالل الظلم املسلط عليا أو الواقع املرير الذي يعياا من شح  ولسخرية واملتلقن هلا إ ذلك ءن

أ واي املااهم اليومية إ هأا حدر وءديم استأالا للغة البسيطة ال  ترقى ملستو  املتلقن بعيدا عن التعقيدات مبختلف أ واع ا إ  
واا رار يف اءساليم البال ية الصعبة واملغ لة نا ا ا ابد لا من استعأال بعض الصور  هاءل اظ اجلزلة القرية البعيدة عن الواقع

السيتيتيتيت لة املايتيتيتيتال الداليتيتيتيتة عليتيتيتيتى اليتيتيتيتت  م و اءسيتيتيتيتلوب السيتيتيتيتاخر هالتايتيتيتيتبي ات وااسيتيتيتيتتعارات الت  أييتيتيتيتة إ والتأثيتيتيتيتيالتإ وال ايتيتيتيتاوت عليتيتيتيتى 
خيتيتربة ح يتيتيم يف أقواليتيتا ذو م يتيتارة لغوييتيتة وليتيتاحم  اتصيتيتوص والتلأيحيتيتات والرميتيتوزإ هأيتيتا يتيتيتوخى ميتيتن ليتيتاحم السيتيتخرية أن ي يتيتون ذا

 ذور ليصم نىل قلم املتلقن و  سا. 

وللسيتخرية ميتن حييتث اللغيتة عيتيتدة طوابيتع ميتن بيا يتا طيتيتابع اا سيتالو ميتن الواقيتع واهليتروب مايتيتا إ حييتث أ يتا ا مي يتن أن  صيتيتور 
السخرية نما واحتقار بتصغري  أو ولت بري الذي يو العامل ولسخرية مطابقا للواقع بم ا بد من اهلروب من الواقع والق ز نىل عامل 

 من أساليم السخرية أيما.

                                                           

مقال مااور على موقع  [جامعة ميزاد اإسالمية جريفت] ياظر: أبو القاسم رادفر:  السخرية؛ لغت اإ أش اهلاإ ودوافع اإ  - [12]
 19:11على الساعة :  2011/ 01/ 29بتاريخ :  [http://www.diwanalarab.com ]ديوان العرب 

 السابقاملرجع  - [13]

http://www.diwanalarab.com/
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تتأيز لغة السخرية بطابع خاصإ بسبم وجود حلن  قدي  يصطبغ بصبغات خمتل ةإ ويستخدض عاالر هالميةإ وحمساات 
ب ثورة الدستور ببساطت اإ وابتعادييتا ل ظية ومعاوية خالة وفقا ملقتميات هم  عصرإ فعلن سبيم املثال تتأيز لغة السخرية يف أد

 .[14] عن التعقيدات الل ظيةإ واملعاويةإ والسخرية يف يذا الع د استطاعت أن ت ون تعويما ل قر اجلوير الاعري

يذا الغااا بسبم أسلوهبا اللغويإ ءهنا لأع ةيع العاالر  نىلفالسخرية ااجتأاعية الغاية يف أدب ثورة الدستور وللت 
إ هت بيتيتري العييتيتوب ااجتأاعييتيتةإ والتابييتيتاإ وبعيتيتديا عيتيتن رهاليتيتة الل يتيتعإ واابتيتيتذال بغيتيتض  الاظيتيتر عيتيتن اهلجيتيتوإ هوهنيتيتا ميليتيتة للاميتيتال الالزميتيتة

حليتيتيتن ايقبيتيتيتم الصيتيتيتليفإ واءييتيتم ميتيتيتن هيتيتيتم  ذليتيتك عاصيتيتيتر اإضيتيتيتحا . ل يتيتيتن  عليتيتىااجتأيتيتاعنإ والوقيتيتيتول ضيتيتيتد  قاطبيتيتة املظيتيتيتاملإ واحتوااييتيتيتا 
اض الااليتة عيتن املظيتامل السياسيتيةإ وااجتأاعييتة. وميتن ييتذا املاطليتق يعتيترب شيتعر ثيتورة المحك الااتو عا ا نمنا يصيتدر عيتن مواج يتة اف

الدستورإ شعر الامال والغممإ والاعر اليتذي يطاليتم احليتقإ وييتدعو القيتارئ ن  الت  يتري. واحليتق أن قاطبيتة اءميتور اليت  تيتدعو ن  
ي اتري أيما بتوي علن يذا اءلمإ حيث ياا  تااقض ال  ايةإ قوام ا عرض مراحم للتقابمإ والتماد يف تعامم الاا إ وال ار 

بني ما يتم رمساإ وبني ما يو يف احلقيقة.  عم بااا السخرية قائم علن عرض عدض التااسم بني اءشياا واءمورإ ف ن يبعثر اءمور 
ييتدفع اليتبالا عيتن هيتم   هأيتن »لت ون ممح ةإ ويذا التبعثيتر قيتد ييت دي ن  الميتحكإ وقيتد ييت دي ن  ال رايييتةإ واءدييتم السيتاخر 
 [15]  الذين أليبوا هبتك يف الاعور أو املصاحلإ واءديم الساخر يااضم بقوة ذهائا وخربتا يف اتطاب

واءديم الساخر يمع اجلوا م املقبولة للحياة جام اجلوا م  ري املقبولةإ ويقوض بواسطة معرفتا للعلوض املوجودة يف عصر  
 .[16] لبراز اتصائ  ال  يعجز العواض أو ح  اتواص عن رعيت ا يف اجملتأعإ ويف اءفرادأو حلد ة  ظر  يف احلياةإ 

واستخداض لغة احليواانت أيما يعترب من الطرائف امل أة يف التعبري عن امل يتاييم ال  ايييتة عيتن طرييتق التأثييتمإ أو السيتخريةإ 
 ظيتيتامنإ و يتيترييمإ ا تقيتيتادات عيتيتن لغيتيتة احلييتيتواانت يف مات يتيتن  و ت ثيتيتر يف  تاجيتيتات اءدوا السيتيتلف: ه تيتيتاب هليليتيتة ودمايتيتةإ و تاجيتيتات

اجلأيتيتيتالإ وذليتيتيتك يف قاليتيتيتم الوليتيتيتف أو املبالغيتيتيتةإ وعتبارةيتيتيتا أدوات للسيتيتيتخرية. واإ يتيتيترار مظ يتيتيتر ميخيتيتيتر ميتيتيتن مظيتيتيتاير السيتيتيتخرية نذ ي يتيتيترب  
ل  ياعر هبا الاا إ اءديم الس وااتإ والعيوب ل رار شديد عادما أي  بصور  اهلجائيةإ ءن اءديم ياعر با   اءحاسي  ا

ول يتن بايتنا ميتن اإ يترار. فال لأيتيتة الوحييتدة اليت  مي يتن جعل يتيتا م يتان السيتخريةإ ييتن اإ يترارإ نذ يصيتيتور واقيتع حييتاة الايتا  با  يتيتة 
 السخرية. 

                                                           

  أبو القاسم رادفر:  السخرية؛ لغت اإ أش اهلاإ ودوافع ا - [14]

 املرجع السابق - [15]

   سا املرجع  - [16]
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وعليتن ييتيتذا اءسيتيتا  تتجليتيتن أبيتيترز مسيتيتات السيتيتخرية يف التعيتيتابري  يتيتري املتعارفيتيتةإ واملغرقيتيتةإ واجلذابيتيتةإ وامليتيت ثرةإ والسيتيتار ةإ ويف   يتيت  
لوقتإ املاب  ةإ والالذعةإ وتقدو تصيتاوير فاييتة اجتأيتاي الاقيميتنيإ ووضيتع    يتة ال  اييتةإ وعاصيتر الميتحك يف اءميتور اجليتاد ة يف ا

ثوب من الرمزإ وال ااية مع احل يتاظ عليتن اجلوا يتم ال اييتة بايت م عيتذبإ وأسيتلوب مليت   اإ صيتالإ وابتعيتاد عيتن التحقيتريإ ول يتن 
حلقيتيتد.  عيتيتمإ اءدييتيتم السيتيتاخر ييتيتربز أشيتيت ال السيتيتوااتإ وامل اسيتيتد مغرقيتيتا حميتيتاوا أن يبيتيتني بقصيتيتد اإليتيتال  ميتيتع شيتيتنا ميتيتن الغميتيتم وا

 .[17] ال رور بني اءوضاي املوجودةإ واءوضاي املرجو ة

 الغاية من السخرية:

يصاب اا سان يف حياتا ول ثري من املعوقات ال  ت ون سيتببا يف نحيتداا اءزميتات الا سيتية ليتا و يتول دو يتا ودون  قييتق 
الاجا  املااود من طرفاإ وإضافة نىل تعرضا لظرول أقم ما مي ن أن تولف  هنا سيئة أو حمبطةإ فعلى سبيم املثال: ما  عياا 

يثيتيتري ال ثيتيتري ميتيتن مايتيتاعر احليتيترية  -واليتيت  ا يُعيتيترل مات اييتيتا -الييتيتوض يف عيتيتامل الواقيتيتع ميتيتن خالفيتيتات و زاعيتيتات عربييتيتة وأخبيتيتار يومييتيتة م مليتيتة 
  إ وهأن وب اءمم وت مغلًقاإ وأن ما ُبين يف ساوات هثرية قد ي دض يف حلظات أو أوض قليلة!واإحباط وفقدان اءمم

والسيتيتخرية متيتيتا   للوقيتيتول يف وجيتيتا الييتيتأ  اليتيتذي لعيتيتم ميتيتن حااتايتيتا الا سيتيتية احملبطيتيتة حميتيتم عيتيتالحت ميتيتن الايتيترور اليتيت  تد سيتيت ا 
ياطليتيتق ميتيتن تليتيتك اءوجيتيتاي اليتيت  تالميتيت  الا يتيتو  عليتيتى  فتأاحايتيتا الايتيتجاعة ملواج يتيتة مصيتيتريان اجمل يتيتول بيتيتذلك اءسيتيتلوب الت  أيتيتن اليتيتذي

مداد أتملاا فيأ  لوقع ا لد   ريم يف ذلك القالم ال  اين إ ميتزحت فيا اليأ  مع الرجيتاا والدمعيتة ولميتح ة واملأسيتاة وملل يتاةإ 
 فتاطلق السخرية يف يذا اجلو تعويما للحالة يعيد للأثم توازهنا .

وج  يتيتا السيتيتلد اهليتيتداض اليتيتذي يا يتيتر  اليتيتدين والعيتيترل ووج  يتيتا اإحيتيتايب البايتيتاا اليتيتذي ي يتيتدل وقيتيتد ذهيتيتران سيتيتابقا أن السيتيتخرية هليتيتا 
ا إ وطعم القسوة يو    ت ا اتالة بت اوت درجة حد ا وقسيتو ا حبسيتم ميتا تقتميتيا الظيترول وعليتى يإحياا المأائر واملثم العل

 يذا مي ن لاا أن جنأع بعض يذ  اءيدال والبواعث فيأا يلن:

 ميتيتن الايتيتعراا السيتيتخرية سيتيتالحا حيتيتادا للحصيتيتول عليتيتى احلقيتيتور املسيتيتتلبة ميتيتن طيتيترل الظلأيتيتة أو هيتيتان  يتيتوع م حعيتيتم ال ثيتيتري -
 واختالل أجااس م .

ير  ال ثري من اءدوا والاعراا و رييم من امل  رين السخرية طريقة مااسبة لتابيا الظاملني واءشرار دون ااحت ا     -
 هبم على الطريق املباشر.

السيتيتيتخرية ليتيتيتورة أدبييتيتيتة ةيليتيتيتة ييتيتيتربز ميتيتيتن خالهليتيتيتا الايتيتيتاعر احلاليتيتيتة الظايرييتيتيتة هيتيتيتال قر امليتيتيتادي أو امل ا يتيتيتة هأيتيتيتا مي يتيتيتن اويتيتيتاذ   -

                                                           

 أبو القاسم رادفر:  السخرية؛ لغت اإ أش اهلاإ ودوافع ا - [17]
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يف ال ثيتيتيتري ميتيتيتن  ميتيتيتن اءسيتيتيتاليم اءخيتيتيتر  إ ف يتيتيتو يايتيتيتاف  ااجتأاعييتيتيتة أو احلاليتيتيتة السياسيتيتيتية و ريييتيتيتا....فت ون السيتيتيتخرية أهثيتيتيتر نفصيتيتيتاحا
 م يف نظ يتار السيتلبيات يف القاليتم السيتاخر يملختل يتة ويت يتور عليتاءحيان ال تاب والرسم واتطاب وااعالن و رييا من اء يتراض ا

 املخلط وجلد يف ةيع امليادين.

وميتن أييتم مسيتات جنيتا   [18] هأا قد ي ون اءسلوب السيتاخر  وعيتا ميتن اا تقيتاض مليتا يتلقيتا  الايتاعر ميتن اإييتاانت وامليتذات
الدوافع الاخصيةإ والعقد الا سيتيةإ وميتن انحييتة أخيتر  حيتم أن اءساليم الساخرة للتأثري على ال رد واجملتأع أن ت ون فار ة من 

ت يتيتون السيتيتخرية بعييتيتدة عيتيتن قيتيتبيف يف التعبيتيتريإ بيتيتم قائأيتيتة عليتيتى أسيتيتا  ف يتيتريإ وسياسيتيتن ليتيتحييف وقيتيتووإ وهأيتيتا قيتيتال بعيتيتض الاقيتيتاد اليتيتذين 
املقتميتيتيتيات الزما ييتيتيتة اعتيتيتيتربوا السيتيتيتخرية فا يتيتيتا ظري يتيتيتاإ حيتيتيتم أا تبتعيتيتيتد السيتيتيتخرية عيتيتيتن ظرافت يتيتيتا اتاليتيتيتةإ هأيتيتيتا حيتيتيتم أا يغ يتيتيتم ليتيتيتاحب اإ 

 .ياوامل ا يةإ هن يصم نىل  او ا اإ سا ية العل

 أنواع السخرية : 

تعدت الطالحات الاقاد حول أ يتواي السيتخرية وهيتم يصيتا  ا عليتى حسيتم الزاوييتة اليت  ييتر  ميتن خالهليتا اليتدوافع اليت  ترميتن 
أليتيتيتيتاال أو أ يتيتيتيتواي وييتيتيتيتن : السيتيتيتيتخرية اا تقادييتيتيتيتة والسيتيتيتيتخرية العقلييتيتيتيتة والسيتيتيتيتخرية  ةنلي يتيتيتيتا السيتيتيتيتخرية نا أن معظأ يتيتيتيتم ييتيتيتيترون أن هليتيتيتيتا ثالثيتيتيتيت

 [19]ال  ايية.

 السخرية االنتقادية : 

تعتيتيترب السيتيتخرية اا تقادييتيتة تليتيتك السيتيتخرية اليتيت  تتخيتيتذ اا تقيتيتاد طريقيتيتا خاليتيتا للتعبيتيتري عيتيتن القميتيتاو اليتيت  تيتيتدعو نىل اا تقيتيتاد يف 
وعادة ما ي ون في ا الاعر ساخرا عليتى أسيتا  الغاييتة ا املوضيتويإ فيسيتتعأم مع يتا اجملتأعات بلغة ساخرة مل يا المحك واملزا إ 

ضروب الاعر الساخر ب م أ واعا الذي ي دل نىل  قد ةيع الظواير السلبية يف ال رد واجملتأع هاهلجاا مثال أو الايتعر ال  يتاين 
 سان ي رز اهلجاا أو ما شعور يف     اإ هال رايية ال أو الت  أن و رييا ... وال  رمبا قد تاطلق من الاظرة الذاتية الاخصية  

 يسأى بظايرة اهلجاا اءدب العريب.

ومي ن القول  ن اا تقاد ياأم ةيع مااحن احلياة هااجتأاعية والسياسية وحح الظواير اءدبية وياا مي ن للسخرية أن 
العييتيتوب اليتيت  يراييتيتا الايتيتاعر أو اءدييتيتم ويسيتيتتطيع معاجلت يتيتا عيتيتن طرييتيتق تعيتيتامج ةييتيتع حمتيتيتوات اجملتأيتيتع يف ذليتيتك القاليتيتم السيتيتاخر لبيتيتراز 

 الت  م والاقد الالذي.

                                                           

  105 إ ص:[بتصرل ] ياظر: مشسن واقف زادة: اءدب الساخرإ أ واعا وتطور  مد  العصور املاضية - [18]

 106مشسن واقف زادة: اءدب الساخرإ ص:  - [19]
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 السخرية العقلية : 

ظيتيتايرة  ]  سيتيتاِن حياأيتيتا ي يتيتون عيتيتازا   سيتيتا عيتيتن البيئيتيتة ال  رييتيتة اليتيت  ياتأيتيتن نلي يتيتا السيتيتخرية اليتيت  تاطليتيتق ميتيتن العقيتيتم اإ وييتيتن
الساخرة  هنم من طبقة أخر   ري طبقات العامة ا تتأيز ولطبع املادي والسبم يف ذلك يو نحسا  الطبقة  [ ااعتزال وما جا

إ مما يدفع هبم  نىل السخرية من الطبقة املادية نا أهنا ليست بدافع وال رايية أو اءحقاد الاخصية أو المغائن الذاتييتة هأيتا هيتان 
 طالق يتا ميتن  ظيترة فلسيت ية هأيتا هيتان بيتدا للأعتزليتة بدا يف ظايرة اهلجاا يف اءدب العريبإ ولعيتم السيتم يف ييتذ  الذياييتة ييتو ا

اءوىل إ وقواض يذ  ال لس ة ت أن يف العطف على الاا  وتوجي  م نىل العييتوب اليت  يتأييتزون هبيتا بغيترض نليتالح ا إ ف يتم بيتذلك 
حيتني يت  أيتيتون ياتقيتيتدون  يرييتدون هبيتيتا التسيتامن وجملتأيتيتع نىل املثالييتة ببعيتيتث شيتعور امل اخيتيتاة واابتعيتاد عيتيتن لغيتة التايتيت ن واا تقيتاض إ ف يتيتم

 [20] .ويمح ون ملا م ا بقدون وا ي ريون

 السخرية الفكاهية: 

وييتن تليتك السيتخرية اليت  يقصيتد ما يتا اإضيتحا  والتايتدر وخليتق جيتو ال  اييتة بغيترض اليترتوييف عيتن الا يتو  املتعبيتة ميتن شيتيتقاا 
الذي بدا ياا وياا  لطرد امللم والسأض ونزالة ما العي  ب م أ واعا ولي  هلا قصد ميخرإ وولتا  ين تقريبا  وي من أ واي املزا  

يعلق يف القلم من ةوض الد يا وماا ل ا ال  ا تات نإ ويذا الاوي من السخرية حمبم لد  معظيتم الايتا  مليتا فييتا ميتن نفيتراغ هلأيتوض 
 الد يا اجملتأعة على قلم اا سان .

 عالقة السخرية ابجملتمع والفرد:

ية واجملتأع أشبا ما ت ون بصلة البذرة ولرتبةإ ف ن ألم  ايتأ ا وعيتامل وجودييتاإ وليتوا تغيتريات نن  الصلة بني ظايرة السخر 
احلييتيتاة اليتيت  اسيتيتتوجبت وجيتيتود مثيتيتم ييتيتذا الليتيتون ميتيتا ظ يتيترت. أميتيتا عيتيتن دورييتيتا يف حييتيتاة اءفيتيتراد فييتيتأ  ماسيتيتجأاً ميتيتع الغاييتيتة اجلأاعييتيتة اليتيت  

طف بييتيتيتيتا مإ وتوحيتيتيتيتديم يف اليتيتيتيتدفاي عيتيتيتيتن نثيتيتيتيتريم ااجتأيتيتيتيتاعن واليتيتيتيتديين  قق يتيتيتيتاإ ف يتيتيتيتن ت ليتيتيتيتف بيتيتيتيتني أفيتيتيتيتراد اجملتأيتيتيتيتع وتزييتيتيتيتد ميتيتيتيتن رو  التعيتيتيتيتا
واءخالقنإ فيعرب الساخر عن رأي اجملتأع يف اتارجني على سلوهي اتا وأخالقا ال  أقرياإ ودخلت ا وعياإ وتغدو السخرية نطاراً 

تقر فييتا ميتن عييتوب ذاتييتة واجتأاعييتةإ واسعاً ل م التااقماتإ  ستقرئ من خالهلا أحوال اجملتأعإ وما ميتر بيتا ميتن أحيتدااإ وميتا اسيت
وأييتيتم ميتيتن ييتيتذا أهنيتيتا تصيتيتبيف يف حلظيتيتة ميتيتا رادعيتيتاً قيتيتووً عايتيتدما ا ي يتيتون يف القيتيتا ون ميتيتا يوجيتيتم عقيتيتاوً ميتيتادوً عليتيتى ا رافيتيتات وأخطيتيتاا  يتيتري 

 مادية. وقد ولق السخرية عاماًل وقائياً بجم ال رد عن خمال ة اإةايإ خوفاً من سخط الساخرإ وردة فعم  ري .

                                                           

 107الساخرإ أ واعا وتطور  مد  العصور املاضيةإ ص: ياظر: مشسن واقف زادة: اءدب - [20]
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وتعتأد السخرية يف ليا ت ا على املالحظيتة اتارجييتة اليت  أت  ميتن خيتالل مراقبيتة السيتاخر لتصيترفات الايتا  هأيتا أهنيتا و يتن 
وقد أت  بدوافع   سية وتلف من شاعر نىل ميخرإ وميتن ال ت يتاب ميتن عيترض  [21] ر بة قوية يف التغيريإ وحلأاً باظاض ميخر يف العامل

إ وهاف عن دوريا امل م عاد شيتعراا معيتروفني ميتن أمثيتال أيب  يتوا  وابيتن الروميتن و ريةيتاإ فقيتد للسخرية من جا بي ا الا سن وال ين
استطاي أدو ي  من خالل السخرية أن يتعأيتق نىل أبعيتاد تيترتبط بعيتامل هيتم شيتاعر ميتن ييت ااإ ويتسيتاال أدو يتي  عيتن معيت  السيتخرية 

السيتخرية العأييتق عايتد ييت اا الايتعراا؟ ن يتا الر بيتة  ولظ يتر  عليتى ول نإ ما ييتو معيت   : »[22] العأيق عاد الاعراا العباسيني بقولا
 [23]«.أشيااإ بظ ر الوعن على ما بيط با

نن رعية أدو ي  يذ  تذيم نىل اعتبار أن السخرية حاجة   سيتية تاطليتق لرادة اإ سيتانإ يبغيتن ميتن خالهليتا ف أيتاً وندراهيتاً 
وييتر  «.   يترر العيتامل ونن وقتييتاً ميتن سيتباتا املعيتتم »ن واا طالر أو يتلوعءشياا  ري م  ومةإ حبيث تصم وإ سان نىل مرحلة من ا

أن يذا اا طالر يبدأ من الساخر   ساإ ءن السخرية يف ألل ا ما ى ياك الايتاعر فييتا با سيتا ووفخيترإ وييتر  سيتعد شيتلد أن 
ف يتيتن  يتيتايف الايتيتاعر وشيتيتعر   يتيتربة ميتيتن اجلأيتيتو  أميتيتا عليتيتى اجلا يتيتم ال يتيتين  [24]اهلزلييتيتة الرفيعيتيتة تاايتيتأ حيتيتني ت تايتيتف املعرفيتيتة العأيقيتيتة للحييتيتاة

 واحلرهيةإ هأا يو احلال عاد ابن الرومن.

وتااول السخرية أيماً من جا بي ا الا سن وال ين أمين العاأاويإ نذ ربط بني اجلا بني وهاف عن دوري أاإ ف ن يف  ظر  
ا سية ال  أت   الباً  تيجة لصراي بني عامل الايتاعر ظايرة   سية وفاية يف الوقت ذاتاإ تعأم على تا يل ا جمأوعة من العوامم ال

 اليتداخلن وبيتيتني قيتوة خارجييتيتة يرفميت ا ويقاوم يتيتاإ وقيتد يصيتيتم الصيتراي نىل أقصيتيتى درجاتيتا نذا أحيتيت  الايتاعر ولق يتيتر والظليتم هأيتيتا حيتيتدا
وهلذا ف ن ت دي دوراً لحياً ف ي ا يتحقق ضرب من التعويض وين هذلك وسيلة انفعة للت رب من ماا م  [25]بن بردعاد باار 

 .[26] احلياة ومتاعب ا

                                                           

 41إ 40إ ص:  ض1977أدو ي  إ مقد مة للاعر العريب إ دار اءسوار إ ع ا القدمية إ  - [21]

 41إ 39: أدو ي إ مقد مة للاعر العريب إ ص - [22]
  ي ذا يف اءلم . والص واب أن يقال : ن  ا الر  بة يف الظ  ر  شياا إ بظ ر الوعن مبا بيط با - [23]

  86سعد نمساعيم شلد : الاعر العباسن التيار الاعدإ القايرة: م تبة  ريمإ ص: - [24]

  224إ ص:1998أمين العاأاوي: مخروت أيب  وا إ دار املعرفة اجلامعيةإإ  - [25]

  20ض إ ص:1992عبد العزيز شرل: اءدب ال  اينإ م تبة لادنإ  - [26]
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وقد ا ت ون  اية السخرية ال رد يف ذاتاإ ونمنا يصبيف ال رد وسيلة ملواج ة الظواير السلبية ويذ  قمية اختلف في ا الاقاد 
ييتر  في يتا  [27] احلليم ح ين يف السخرية سالحاً اجتأاعييتاًإ  يتافع بيتا اجلأاعيتة عليتى هياهنيتا ومقوما يتاواءدواإ ف ن حني ير  عبد 

على أديم شعوراً فردوً يابعث من أعأار     ال ردإ ويادر أن تعم وتصبيف شعوراً ةاعي اًإ ويدعم وج يتة  ظيتر  ييتذ   ن السيتخرية 
قد يسخر اإ سان من   ساإ وقد يسخر من الطبيعةإ وقد يتااول بسخريتا قد تتااول موضوعات أخر   ري احلياة ااجتأاعيةإ ف

 .[28] اتليقة ةيع ا

وا يا ن زهرو ابراييم ل ة ال ردية عا اإ فقد اعتربيا أثيترا اجتأاعييتا إ ل ا يتا ا وليتو ميتن ال ردييتة يف جا يتم ما يتا إ وييتربط 
ل يتيترد يف عزلتيتيتاإ وحالتيتيتا ميتيتع ةاعيتيتةإ يف اخيتيتتالل حيتيتدة ييتيتذا اءثيتيترإ السيتيتخرية وءثيتيتر الايتيتاتو عا يتيتاإ وييتيتو الميتيتحكإ وييتيتوازن بيتيتني حاليتيتة ا
إ و ن منيم نىل يذا الرأي نْذ من الصعم اعتبار السخرية [29] حيث جند  يقو  ويرت ع مباارهة اجلأاعةإ ويب ت ويمعف دوهنم

العريب. ف أا أشرت مي  اًإ فإن حرهة  اية فرديةإ معزولة عن اجملتأعإ وي هد يذا اءسباب ال  أدت نىل ظ ور السخرية يف اءدب 
 اجملتأع وتغرياتاإ وتااقماتا ين ال  أخرجت يذا ال ن وأبرزتا.

 حول اتريخ فن السخرية :

مَل يعرل العرب يف اجلايلية السخرية بول  ا ظايرةإ بم  لم عليتى أشيتعاريم الطيتابع اجليتديإ فعرفيتوا اهلجيتاا اليتذي وأهيتم 
صائد التقليديةإ مابثاً يف محاست م ونشاد م  جميتاديم وا تصيتارا م احلربييتةإ وهيتان يف جيتوير  تعبيترياً املدييف وساير إ وهان جزااً ِمن الق

عن احتقاريم للمعف واتيَتَورإ فيتدار فيأيتا يتصيتم بيتذلك ميتن القعيتود عيتن الغيتزوإ والتقصيتري يف محاييتة اجليتارإ والعجيتز عيتن أخيتذ الثيتأرإ 
ة الاسمإ والبخيتم وال قيتر. واسيتتأر اهلجيتاا عليتى ييتذ  الصيتورة يف ليتدر اإسيتالضإ وااهنزاض يف املعرهةإ وااستسالض لخعدااإ ووضاع

ونن هان بعض شعرائا قد فصلو  عن  ري  من املوضوعاتإ وأفردو  يف مقطوعاتإ وعابوا فيا م جيتوي م ول  يتر والايتر إ وخمال يتة 
 [30] اتلق القوو

وُعد  اهلجاا ومل  وض السابق نمثاً هبرياً ا حوز أن حري با لسان الااعرإ وخالة املقذي مايتاإ وقيتد فس يتر عأيتر بيتن اتطيتاب 
نو  واهلجيتيتاا »اهلجيتيتاا املقيتيتذي حيتيتني أطليتيتق احلطيئيتيتة ميتيتن سيتيتجاا بسيتيتبم يجائيتيتا للزبرقيتيتان بيتيتن بيتيتدر عايتيتدما قيتيتال ليتيتا:  –رضيتن هللا عايتيتا  –

                                                           

  17إ ص:[1978]  1عبد احلليم ح ين: أسلوب السخرية يف القرمين ال روإ هليئة املصرية العامة لل تابإط - [27]

باعة والاار والتوزيعإ أديم: ملاذا ياقى اإ سان؟إ  فصول يف احلياة واجملتأع واءدب والتاريخ إ دار هنمة مصر للط نعل - [28]
  107إ ص: 1960

  62زهرو نبراييمإ ص - [29]
 .225 صإ 178 صإ  1948 1حمأد حمأد حسنيإ اهلجاا واهلجاعون يف اجلايليةإ م تبة اادابة وجلأايز إ ط - [30]
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 امل ماني؟ قال: املقذي: أن تقول ي اا أفمم من ي ااإ وأشرلإ وتبين شعراً على مدٍ  لقوٍض وذٍض املقذي. قال: وما املقذي و أمري
  .[31] «ملن تعادي م

وأم ا يف العصر اءموي فقد منا اهلجاا منو اً هبيترياً يف شيت لا ومميتأو ا و ايتيتاإ واحرتفيتا شيتعراا الاقيتائضإ حيتح أليتبيف قصيتائد 
يلن مبيتا فييتا ميتن أ سيتاب ومثاليتمإ وحيتروبإ وا تصيتاراتإ وييتزائمإ مث التيتاريخ اإسيتالمنإ ومواقيتف مطولةإ مستغلني فييتا التيتاريخ اجليتا

. وتبقيتى [32] القبائم من الدولة اءموية وخل ائ اإ متوخني من  قائم م التسلية والرتفيا واإضحا إ ا  ييتيو الايتر و رييتك ال تايتة
ييتيتة يف عصيتيتر بيتيتين أمييتيتة أهثيتيتر ميتيتن هوهنيتيتا يجيتيتاًا وملعيتيت  املعيتيترول يف الاقيتيتائض مايتيتاظرات أدبييتيتة أوجيتيتد ا ظيتيترول عقلييتيتة وأخيتيتر  اجتأاع

اجلايلي يتيتةإ والايتيتاعر ا ييتيتاظم معيتيتاِن بدوييتيتة بسيتيتيطةإ بيتيتم ييتيتاظم معيتيتاِن تيتيتتالاض ميتيتع التطيتيتور العقليتيتن احليتيتديث اليتيتذي أليتيتابا اليتيتذين العيتيتريبإ 
اليتيتيتزوال و ت يتيتاا اليتيتيتدوافع ااجتأاعييتيتيتة وا ت يتيتى فيتيتيتن الاقيتيتيتائض يف القيتيترن الثيتيتيتاِن أو أوشيتيتك عليتيتيتى .   [33] واليتيتذي طيتيتيتو ر  ميتيتن بعيتيتيتض جوا بيتيتيتا

والعقلية ال  ها ت تدعو نليا إ مث بدأت تظ ر يف أوائم العصر العباسن ظواير أدبية جديدةإ ما ا ال  اييتة اليت  سيتايرت اهلجيتااإ 
  ليتو  احيث ال ت هثري من الا و  نىل ال  اية بغرض التسريةإ وظ رت يف الاعر أساليم التادر والت  مإ وت ان الاعراا يف

 . وأخذت ش اًل جديداً يف تااوهلا للحياة.[34]

مث ظ رت السخرية ال  تعأد نىل التقاط العيوبإ وتصيتويريا و قميت ا بطريقيتة مميتح ةإ وا يعيتين ذليتك عيتدض وجيتود بعيتض 
ك فيتيتإن  اءبييتات السيتيتاخرة قبيتيتم العصيتيتر العباسيتيتنإ فقيتيتد ُعيترل ييتيتذا الليتيتون عايتيتد احلطيئيتيتة وجرييتيتر و ريةيتا ل يتيتن يف حيتيتدود ضيتيتيقةإ وميتيتع ذليتيت

ظايرة السخرية وا تااريا يف أدباا العريب مل تبدأ بوضو  نا ببداية املرحلة العباسيةإ وين ظايرة بدأت عاد هت اب ذلك العصرإ نذ 
مث عاد الاعراا ابتداًا من باار بن برد حيتح أيب العيتالا يف القيترن اتيتام إ «  البخالا»ظ رت عاد اجلاحع يف رسائلاإ ويف هتابا 

 .[35] يب  وا  وابن الرومن و ريةامروراً  

                                                           

 - يتي 1401] إ 5أبو على احلسن بن رشيق القريواِن اءزدي: العأدة يف حماسن الاعر وميدابا إ دار اجليمإ ط - [31]
 170إ ص2حت [ض 1981

إ 163ضإ ص1959إ مزيدة وماق حة إ دار املعارل إ2شوقن ضيف إالتطور والتجديد يف الاعر اءموي إ ط - [32]
  .204ص

 .203،204،205املصدر السابق إ ص - [33]
الوطاية للاار إ اجلزائر إ فتحن حمأد عوض أبو عيسى إ ال  اية يف اءدب العريب نىل هناية القرن الثالث إ الارهة  - [34]

 .170ضإ ص1970
 .224دراسة  ليلية يف املمأون والا مإ ص -أمين حمأد زهن العاأاوي: مخروت أيب  وا  - [35]
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ويرجع ظ ور السخرية نىل بدا الاظرة املتحررة من املاضنإ ونىل ت و ر الاعور ال ردي الذي ظ ر عاد شعراا يذ  املرحلةإ 
فأليتيتبيف الايتيتعور ولغربيتيتة واا  صيتيتال عيتيتن افخيتيترين يايتيت م ظيتيتايرة عاميتيتةإ يتسيتيتم هبيتيتا معظيتيتم الايتيتعراا العباسيتيتيني ميتيتن أمثيتيتال بايتيتار وابيتيتن 

إ ف ا يتت هليت اا الايتعراا مواقيتف يق وهنيتا ميتيتن الايتا  واجملتأيتع و ظيترات يف احلييتاة ورع  ذاتييتةإ وها يتت رعييتة هيتيتم  [36] روميتن و ريةيتاال
شاعر وتلف عن رعية افخرإ وأد  ذلك نىل اتسيتاي مميتأون السيتخريةإ وتعيتدد داا يتا واخيتتالل أسيتاليب ا وخيتتالل هيتم واحيتد 

مظاير احلياة املختل ة مبا يف ذلك القيم الدياية ال  حاول الاعراا ت سيتريياإ و قيتم مصيتطلحا ا ما مإ ول ا ا عاد اجلأيع تااولت 
 [37] وأل اظ ا يف نطار ميخر

وتعد السخرية من أبرز مالميف التحول يف املوقف الاعري عاد الاعراا العباسينيإ فالصداض بني ي اا الايتعراا وجمتأعيتا م 
إ وييتيتذا عائيتيتيتد نىل الظيتيتيترول اليتيت   يتيتيتريت وجيتيتيتا اجملتأيتيتيتع  [38] ورة أحييتيتيتاانً يتيتيتيتيتاليتيتيترفض واإ  يتيتار والث وتقالييتيتد احلييتيتيتاة يف عصيتيتيتوريم وليتيتم حيتيتيتد

وماحتا ش لا اجلديد ملا  اأ من لراي سياسن وميخر شعويب واضطراب يف مااحن احلييتاة ااجتأاعييتة وااقتصيتادية مث تطيتور احلييتاة 
 .[39]ال  رية والعقلية

 اإ ومتابعت اإ والتعيترل نىل شيتعرائ ا اليتذين ليتا وا ياا يف الوقول علية يف العصر العباسن ظايرة تليف علوألبحت الس خري
لايتيتيتا ميرااييتيتيتم وأف يتيتيتاريم  سيتيتيتاليم سيتيتيتاخرةإ فخرجيتيتيتت حييتيتيتة انبميتيتيتة تعيتيتيترب عيتيتيتن موقيتيتيتف رافيتيتيتض ومتأيتيتيترد أحييتيتيتاانًإ وعيتيتيتن مايتيتيت الت   سيتيتيتية 

متعددةإ  ستطيع من خالل قراا ا أن  دخم نىل تااقمات شح عاش ا ذلك  واجتأاعية أحياانً أخرإ وقد مشلت سخريت م قماو
 اجملتأع وأث رت فيا.

 أمحد مطر ومصادرها:عند الصورة الفنية 

ة يف العصر احلديثإ و مي ن يتعترب الصورة ال اية مسة مميزة للاعر ماذ أقدض العصورإ و نن ألبحت من السأات اءساس
 يتا ميتيتع العااليتيتر يت اعلةاهليتيتا ببليتورة م  يتيتوض الصيتورة الايتيتعرية ال اييتة ميتيتن خيتالل القيتيتول أهنيتا جيتيتزا م يتم ميتيتن التجربيتة  الايتيتعريةإ و ي أيتم 

ت يتيتا الوقيتيتول عايتيتد التايتيتابا احلسيتيتن بيتيتني اءشيتيتياا دون ربيتيتط ذليتيتك ولايتيتعور املخيتيتيم عليتيتى ياءخيتيتر إ و مميتيتا يسيتيتايم يف التقلييتيتم ميتيتن فاعل
ااعر يف أثااا لربتيتاإ و ميتن اءميتور اليت  ت قيتديا القيأيتة تايتاق  الصيتور اجلزئييتة يف داخيتم القصيتيدةإ حييتث أن الصيتورة اجلزئييتة اليت  ال

                                                           

 .39ضإ ص:1979 – 2بريوت ط –أدو ي : مقدمة للاعر العريبإ دار العودة  - [36]

 .128العباسنإص حمأد زهن العاأاوي: موقف الاعر من ال ن واحلياة يف العصر - [37]

ا ظر نىل ال ساد ااقتصادي والتباين الطبقن واإضراب السياسن يف هتاب حسني عطوان : شعراا الاعم يف العصر  -[38]
   33 -9إص1970إ ( عأان: م تبة عأان العباسن اءول 

 .128حمأد العاأاوي: موقف الاعر من ال ن واحلياة يف العصر العباسنإ ص: - [39]
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تعتأد على اإباا أةم و أقو  أثرا من الصورة ال  تعتأد الولف و التقرير املباشرإ مع مراعاة أن جنا  الااعر ا يتوقيتف عليتى  
زييتيتةإ فقيتيتد ت يتيتون أل اظ يتيتا وعبارا يتيتا حقيقييتيتة و تايتيتع ميتيتع ذليتيتك بصيتيتور دقيقيتيتة موحييتيتة تيتيتدل عليتيتى سيتيتعة اتييتيتال هيتيتون أل يتيتاظ الصيتيتورة جما

 [40]املبدي

ومما ا شك فيا أن التصوير ال ين خيتلف عن الاحت و الرسم و ال اون التصويرية اءخيتر إ ميتن حييتث أداتيتاإ هأيتا خيتليتف 
 واملااعر. أيما عن التصوير ال وتو رايف و التحرير الاثري للوقائع

شاعران العريب املأيز من الاعراا املعالرين الذين خاضوا  أار لسيد الواقع ولتجربة الاخصية « أمحد مطر» و قد هان 
حميتاوا  قييتق ييتيتذ  املعادليتة ال يتيت ودإ ال ايتودإ بيتني الوضيتيتو   والواقعييتة ميتيتن ج يتةإ ويف الصيت حة املقابليتيتة بيتني العأيتيتق والغيت  يف اإبيتيتااإ 

ا حيتيتد أن ليتيتور  سيتيت لة يف متايتيتاول اجلأييتيتعإ واضيتيتحةإ خالييتيتة ميتيتن الغأيتيتوض والسيتيتروليةإ ل ا يتيتا يف   يتيت  الوقيتيتت وتيتيتزل فالقيتيتارئ لديوا يتيت
 . [41] العديد من الصور املتداعية ال   ايف املتلقن ميفاقا واسعة و عأيقة نىل أبعد احلدود

فللصيتورة ال اييتة عيتدة مصيتادر تعيتم  ما يتا و من اءةية مب ان أن  تحدا عيتن الصيتورة ال اييتةإ و عيتن مصيتادر ييتذ  الصيتورةإ 
و » ترتايتيتف ميتيتن معيا يتيتا و تتبليتيتور ميتيتن خيتيتالل جزئيا يتيتاإ و تت اعيتيتم فيأيتيتا بيا يتيتاإ معتأيتيتدة عليتيتى التخيتيتزين و وتليتيتف ميتيتن مبيتيتدي فخيتيترإ 

ميتن البيئيتة احمليطيتةإ  أسباهبا متعددة ما ا ااستعدادات ال طريةإ و ما ا املوروثةإ و من اتربات اإحابية و السيتلبية اليت  يتلقاييتا امليترا 
تو  احليوييتة يتهأا جند أن اءحداا ال  تقع ل  سان فت ون ين الاقطة ال   ول ارت از  يف حياتا هأيتا أن احلاليتة الصيتحية و مسيت

 .[42] «ال  يتأتع هبا

الايتاعرإ هأيتا  إ يذا العاصر ال عال الذي يعد املابع اءول لثقافيتة«الرتاا» ا الصورة ين يومن بني املصادر ال  تعتأد عل
أن أتثري الرتاا على املبدي ا طالقا من نعطائا اتربة امل تسبة يف بلورة الصيتورة و تايت يل ا و هي ييتة طيترر نبيتداع اإ أو ا طالقيتا ميتن 

  [43].[ املسأى ومل ارقة التصويرية ]  ربط املبدي لعالقات  اثم بني عاالر الرتااإ و عاالر الواقع املعي 

إ حيث أن الطبيعة تعد املصدر اءساسن ملايف الااعر م وانت و الظواير «عاصر الطبيعة»الصورة هأا تعترب من مصادر 
ال   وي ا الطبيعة و تتأيز هباإ ف ن أييتة ليتورة سيتاجد جيتزاا ميتن الطبيعيتة م أيتا ها يتت متااقميتة أو عبثييتة ولسيتان ال و ييتة و قيتوا ني 

 [44]ذي دالة خالةالطبيعةإ ف ذ  العبثية دليم على وجود لورة يف وضع خاص 

                                                           

 .206 -205أال أمحد  ايم. عاالر اإبداي ال ين يف شعر أمحد مطر. ص: ياظر: ه - [40]

 .206-205ياظر: املرجع السابق . ص:  - [41]

 املرجع   سا إ ص ن. - [42]

 . 207إ ص:  ساياظر : املرجع  - [43]
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اليتيتذي يعيتيتد ميتيتن مصيتيتادر الصيتيتورةإ نذ ييتو القيتيتوة اتالقيتيتة اليتيت  تقليتيتم ميتيتوازين الواقيتيتع و الطبيعيتيتةإ و « اتييتيتال» واثلثيتة اءاثيف ييتيتو 
مياح ا قوا ني خالةإ فتستا ض ثقافة املبديإ و تسرتجع احلالة الاعورية ال  عايا ا يف لربتاإ فتبقى اءحداا و خيتار املواقيتف 

 وعيتان ميتن الصيتورة « أمحد مطيتر»  تاسيق ا و خيرج ا يف قالم ةيمإ م يم للبو  مبا يريدإ وقد استخدض شاعران احلصيفو يعيد 
 وفق باائ ا ةا: الصورة امل ردة اجلزئيةإ و الصورة املرهبة.

 الصورة املفردة اجلزئية:

الصور يف القصيدةإ فالصورة عبارة عن تالحم بني للصورة أةية هبرية من حيث التعبري عن التجربة  دون اابتعاد عن وقن 
يبين لورتا اجلزئية وفق وسائم باائية عدة « أمحد مطر» أف ار و أحاسي  و أل اظ ياتقي اإ و املوسيقى ال   توي اإ  والااعر »

تجسيتيتيتيم تيتيتيتدب احلييتيتيتاة  إ  واليتيتيتذي يعيتيتيتين بيتيتيتا تبيتيتيتادل الصيتيتيت ات بيتيتيتني امليتيتيتادوت و املعايتيتيتووتإ فأيتيتيتن خيتيتيتالل ال«تبيتيتيتادل امليتيتيتدرهات»ميتيتيتن بيا يتيتيتا 
والص ات اإ سا ية يف احملسوسات و املعاويةإ و من خالل التجريد ت تسم املادوت ل ات معاوية و تزول احلواجز بني املعاوي 

 «: الطفل ارعمى ». و من ذلك حماولة تاخيصا للوطن يف قصيدتا [45]و املادي

 وطِن طفل كفيف
 وضعيف

 كان ميشي آخر الليل
 و ت حوزته:

 ماء، و زيت، و رغيف
 هيفرآه اللص و اهنال بسكني عل

 و توارى
 بعد ما استوىل على ما ت يديه.

 وطِن مازال ملقى
 مهمال فوق الرصيف
 غارقا ت سكرات املوت
 و الوايل هو السكني

                                                                                                                                                                                     

 .207ياظر : املرجع   ساإ ص:  - [44]

 209 -208ياظر : املرجع   ساإ ص:  - [45]
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 [46] ..و الشعب نزيف

إ حييتث أوجيتد الصيترايإ و أبيترز فقد أبدي الااعر يف يذا التاخي  من خالل الصيغة الدرامية اليت  أسيتبغ ا عليتى القصيتيدة
حن يل ع أ  اسيتا اءخيترية عليتى  [ الط م ال  يف ] ذا الوطن يتتصاعد اءحدااإ و ختم با اية م توحة تعرب عن الواقع املريرإ ف 

إ فيتيترا  الط يتيتم يايتيتزل بغيتيتزارة  زي يتيتا ا [ احليتيتاهم ] إ اليتيت  اسيتيتتخدض في يتيتا سيتيت ياا حيتيتادة [ااسيتيتتعأار] أثيتيتر جيتيتر إ أحدثتيتيتا طعايتيتة الليتيت  
إ ل ن الااعر مل يرت  هنايتا قا ة وئسةإ بم تر  للأتلقن أمالإ  ثم يف ال جر القادض الذي يرتقبا الط يتم حييتث [الاعم ] ياقطع

 . [47]!أ ا هان يسري يف ميخر الليم

وييتو اليتذي يقيتوض عليتى وليتف ميتدر  حاسيتة مبيتا يوليتف بيتا ميتدار  « على تراسم احليتوا « هأا قد تب  الصورة اجلزئية».. 
أخيتيتر إ حييتيتث يوليتيتف املرئيتيتن بصيتيت ات املسيتيتأويإ و يوليتيتف املايتيتأوض بصيتيت ات امللأيتيتو إ فتخيتيتتلط الصيتيتورة مايتيت لة  وعيتيتا ميتيتن حاسيتيتة 

 .[48]«نيتيتالتحدي و ااست زاز لذين املتلقن ووجدا اإ و يذا اءسلوب يف التصوير يسري ع   االا  املألول يف لغة التعبري ال ا

إ و ذلك وجلأع بني اءشياا املتباعدة و تعا ق الاناإ و  قيما « املتااقماتمزحت  »ضف نىل ذلك التصوير ولتابيا و 
يف هيان واحدإ حماوا من هم ذلك التعبري عن حالتا الا سية  و اءحاسي  الغاممة ال امايتة بداخليتاإ و قيتد وظيتف ييتذ  الطريقيتة 

 .: تعبرياتيف خلق امل ارقة ال  تا جر من هلأات معدودة  أم املتااقماتإ و من ذلك ال

الصدفة املتعأدةإ اجلأر املاقوي و ات ض املرفوي و الصأت املسأويإ يواا اتاق الطلقإ وه و  السم العذبةإ العيتايرة » 
  [49] «املصون و اتائاة املخلصة و القاسية احلاونإ وعن الغ لةإ حصاد الثلو من املواقد ...نىل ميخر  

 «: أمل أخري »و قصيدتا التالية لسد التااقض و اجلأع بني التمادات بعاوان 

 أملح لصا راكضا
 !ت أثر احلارس
 أرى محارا راكبا
 !برذعة الفارس

 أرى حبيسا داعيا
                                                           

 .119إ لادنإ إ ص:2000؛ أ سط إ 1الديوان. اءعأال ال املة. طأمحد مطر.  - [46]

 212ياظر : أمحد هأال  ايم. عاالر اإبداي ال ين يف شعر أمحد مطر. ص:  - [47]

 213املرجع السابق. ص :  - [48]

 .76: صإ 05إ افتاتإ  أمحد مطرإ الديوان - [49]
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 !ابلنصر للحابس
 أملح عرايَّن يقي جبلده القارس

 !أحذية الالبس
 أمسع وردا هاتفا للقنفذ الفاطس:

 [نفديك اي خايس] 
...      ...     ... 

 يل أمل خبأته للزمن العابس
 أدعوه: هل أنت هنا؟
 جييبِن نعم، هنا

 [50] لكنِن ايئسفي صبحنا الدامس

 ريبيتيتة عليتيتى اإدييتيتا  انبعيتيتة ميتيتن فالايتيتاعر يايتيتا يعأيتيتم خبياليتيتا الواسيتيتع عليتيتى  وييتيتم الواقيتيتع نىل أميتيتور مديايتيتةإ ف يتيتو ميتليتيتك قيتيتدرة 
قصيدة من قصائد إ فيوظف مزحت املتااقمات يف يذ  القصيدة ل اف طبيعيتة الواقيتعإ و إبيتراز ة امل ارقة ال  يصاع ا يف هم يفاعل

اتلم الذي يدور يف حمور إ فيظ ر لاا الصبيف الدام  املعتمإ  ظرا للقوا ني و اء ظأة املستبدةإ هأيتا ييتر  ا قيتالب امليتوازين و تغييتري 
احلأار يتح م يف رقبة ال ار  الاجايإ و احلبي  املظلوض يدعو وإهرا  املعايريإ نذ أن الل  يو من يطارد احلار  و باهأاإ و 

مليتيتن حبسيتيتا وظلأيتيتاإ و العيتيترون اليتيتذي يعيتيتاِن ميتيتن اليتيتربد القيتيتار  يعأيتيتم ميتيتن أجيتيتم راحيتيتة الغيتيتين الالبيتيت إ و اليتيتورد اجلأييتيتم املاظيتيتر والرائحيتيتة 
اا يف الا اييتة نىل  تيجيتة حتأييتة و ييتن اءميتم املرليتود حامم جي ة القا ذ القبييف املاظر و الرائحةإ وياافقا م ريا جمرباإ ... ليصم ب

  [51]للزمن القادض الذي مل يستطع  أم املأساة و الظلمإ فيعرتيا التغيري و يصيبا اليأ  و القاوط

 الصورة املركبة الكلية:

تسيتتطيع أن تسيتتوعم عاط تيتا الصورة املرهبة ين جمأوعة من الصور اجلزئية املرتابطة يوظ  ا الايتاعر ءن الصيتورة اجلزئييتة ا 
و ف رتا بصورة مت املةإ و خصولا نذا هان املوقف على قدر من  التعقيد أهرب من أن تسيتتوعبا ليتورة جزئييتة و بتالحيتق الصيتور 

 اجلزئية ت تأم الصورة ال لية لتجسيد املوقف ه م مت اممإ و يتجلى ذلك واضحا يف قول الااعر:

 

                                                           

 .419املرجع السابقإ ص:  - [50]

 . 218 ايم. عاالر  اإبداي ال ين يف شعر أمحد مطر. ص: ياظر: هأال أمحد  - [51]
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 أقول:
 الشمس ال تزول

 ليل آخربل تنحِن حملو 
 !.. ت ساعة ارفول
...     ...     ... 

 أقول:
 يبالغ القيظ و ينفخ َّنره
 و تصطلي املياه ت أواره

 لكنها تكشف للسماء عن مهومها
 و تكشف اهلموم عن غيومها
 و تبدأ ارمطار ابهلطول

 [52] ..فتولد احلقول

املرتابطيتيتة اليتيت  تت اميتيتم لتأيتيتايف املتلقيتيتن ليتيتورة مرهبيتيتة هلييتيتة يقيتيتدض جمأوعيتيتة ميتيتن الصيتيتور امل يتيتردة « الايتيتاعر »ف يتيتن ييتيتذ  الالفتيتيتة جنيتيتد 
واحدةإ فالصورة اجلزئية اءوىل عن بقاا الاأ  و عدض زواهلاإ تتآزر مع ا الصورة اجلزئية اءخر  للاأ  و ييتن  حيتو ليتيال ميخيترا 

 يف هيتم م يتان م أيتا طيتال الظليتمحلظة  ياهبا عن م ان جديدإ لريسِ خ الايتاعر املعيت  اليتذي يرميتن نلييتاإ و ييتو حتأييتة ا تصيتار احليتق 
»[53] 

و ا طالقيتيتا ميتيتن قصيتيتائد  جنيتيتد أن الايتيتاعر يعتأيتيتد يف ليتيتور  عليتيتى التايتيتبي ات ال ثيتيترية  وااسيتيتتعارات و اجمليتيتازات ذات الطبيعيتيتة 
الوجدا ييتيتيتة و اتيالييتيتيتة احملأليتيتيتة وءل يتيتيتاظ العيتيتيتامرة وليتيتيتداات و الايتيتيتعورإ و الرميتيتيتوزإ و يف أ ليتيتيتم عااليتيتيتر  تليتيتيتك الصيتيتيتورة الايتيتيتعرية اليتيتيت  

حدا في ا الااعر عن جراحا و ميياتا و مياما و طأوحا و ةوما و معاانتاإ مسيتتأدا نوييتا ميتن حياتيتا اليت  بياييتاإ ف يتو يبيتالغ يت
 أحياان يف استعأالا للصور بغية قصائد  ال  يريديا أن ت ون هل ا لورا على لور.

مت اميتمإ فإ يتا وا شيتك بتيتاحت نىل بواعيتث ميتن  هأا ميتلك الااعر القدرة على اإبداي و املزحت بني عاالر  يف قالم ةييتم
أة يتيتا   سيتيتية الايتيتاعر و شخصيتيتيتاإ و البيئيتيتة اليتيت  يعيتيتي  في يتيتاإ وهيتيتذلك العصيتيتر اليتيتذي ياتأيتيتن نلييتيتاإ ف يتيتم ن سيتيتان ليتيتا ظيتيترول حياتييتيتة 

                                                           

 76إ ص: 05إ افتات: أمحد مطرإ الديوان - [52]

 .219هأال أمحد  ايم. عاالر اإبداي يف شعر أمحد مطر. ص:   - [53]
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خالةإ و م ثرات   سيةإ ول ات وتلف من شخ  فخرإ و ل م مرا بصأات خالة أيميتا تطبيتع  ظرتيتا لل يتون و احلييتاةإ و 
 [54]الذي يعي  فياإ و لعلا من امل يد استعراض الباحث يذ  البواعث يف عجالة تمنا جوا ب ا املتعددةواقعا 

 :السخرية عند أمحد مطر

نن الااظر لاعر أمحد مطر ير  ب م وضو  أ ا مل خيلو من السياسة يف معظم قصائد  بم مي ن القيتول  ن شيتعر  سياسيتن 
 ]البتة نا يف  زر يسري من افتاتا ال  يتغ  في يتا وليتوطن وشيتوقا وحايايتا ليتا إ هأيتا أن شيتعر  ميييتم نىل البسيتاطة اللغوييتة اليت  تسيتأى 

 سيتا ية نذين ياظيترون نىل الايتعر أ يتا رسيتالة اِن وحمأود دروييت  و ريييتا ميتن شيتعراا العصيتر احليتديث اليتهاعر  زار قب  [  الس م املأتاع
 تعامج قماو اجملتأع وةوما بتاخي  املااهم و ليل ا ونحاد احللول املااسبة هلا.

ك املواقيتف اليت  و ر  بوضو  أن الااعر أمحد مطر شاعر مبادئ وأن منطا الاعري ياتأن نىل شيتعر املواقيتف الواضيتحةإ تليت
ليتيتيتعوبة يف ف أ يتيتيتا وتعيتيتيترل مالحم يتيتيتاإ وييتيتيتو أميتيتيتر ي يتيتيتاد يايتيتيترت  فييتيتيتا معظيتيتيتم الايتيتيتعراا السياسيتيتيتيني ميتيتيتن شيتيتيتعراا املقاوميتيتيتة  ئا حيتيتيتد القيتيتيتار 

ال لسطياية مثم حمأود دروي . هأا يتأيز وجلد والرباعة يف اختيار مواضيعا وعرض ا بصورة مت ردة معتأدا يف ذلك على حصيلتا 
 عر    ا ذو  رض واحد ولي  متعددة اء راض ف ان يتااول موضوعا واحدا حمددا يف هم قصيدة من قصائد .اللغوية. ويتأيز ش

عليتيتى نبيتيتراز حاليتيتة اجملتأيتيتع العيتيتريب وااسيتيتالمن  يف هيتيتم ميتيتا حيتيتري للايتيتعوب إ و فميتيتيف أسيتيتاليم « أمحيتيتد مطيتيتر» فعأيتيتم الايتيتاعر 
بأيتم احل يتاض و السيتالطني هيتم اليتبالا و بأل يتم « مطر فأمحد» احل اض يف ت ري  عروش م دون مبااة  بسط حقور الاعوبإ 

سبم خيباتاا يف هم شناإ و يم السبم يف التخلف الذي يمرب  طاابا على اجلوا م احلياتية املختل ةإ ويو دلييتم قيتاطع عليتى 
 أن ياا  تواطئا بني السالطني و احل اض و ااستعأار البغيض...

وضيتوعا لسيتخرية واسيتتحوذ عليتى حصيتة اءسيتد يف شيتعر  السيتاخر ييتم احل يتاض م «أمحيتد مطيتر » ولعم أهثر ما جعم الايتاعر 
العربإ  فإن  اء ظأة الدهتاتورييتة اليت  ييأايتت عليتى اءميتة العربييتة فميتيقت عليتى اءحيترار اتايتار وهتأيتت أ  اسيت م وأزهأيتت أ يتوف م 

ا التأيترد عليتى أولئيتك الساسيتة ووق يتوا يف مباأوض روائح م الاتاةإ ال  خلقت بتظلأ ا أجياا ميتن شيتذاة اءدب واحلييتاة اليتذين مارسيتو 
وجا تعات م واستبداديم وحولوا أدهبم رسائم موجعات للتاغي  على أولئك الظلأة من طيتالب ال راسيتن مصيتداقا لقيتول املصيتط ى 

من رأى منكم منكرا فليغريه بيده فإن َل يستطع فبلسانه وإن َل يستطع فبقلبه وذلك أضعف ال رو للى هللا علىا وسيتلم :﴿ 
إ  فأيتيتيتا هيتيتيتان ميتيتيتن ييتيتيت اا الاخبيتيتيتة ميتيتيتن اءدوا والايتيتيتعراا نا أن يلتحأيتيتيتوا ميتيتيتع ليتيتيت ول املعارضيتيتيتني اليتيتيتذين رفميتيتيتوا اتايتيتيتوي [55] ﴾اإلمي   ان

                                                           

 .41ياظر: املرجع السابق. ص:  - [54]

 . 243إ ص: 2إ د طإ حت[ض2001/  ييت1422]  م سسة الرسالة: جامع العلوض واحل مإ ابن رجم احلابلن - [55]
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وااسيتيتت ا ة وتلبييتيتة مزاجيتيتات املسيتيتتبدين اليتيتذين يسيتيتعون نىل تعأييتيتة بصيتيتائر اءحيتيترار وذر الرميتيتاد يف عييتيتون املبصيتيترين اليتيتذين أبصيتيتروا احليتيتق 
 واستقامت هلم دروب احلياة

  [56] ب  ال وع ة وط ارة بعيدا عن ع ر الساسة وزو يت م

والسخرية عاد أمحد مطر مل تتوقف عاد شخ  احلاهم فحسم بم تعدت نىل هيتم ميتا يتعليتق بيتا ميتن  ظاميتا ال اسيتد اليتذي 
 يسعى جايدا يف التمييتيتيتيق على الاعوب

احليتاهم ا يعيترل سيتو  سياسيتة ذر الرميتاد يف ف يتو ييتر  أن ،  [57]العربية حح ولف الوطن العريب   ا معتقم أمري ن هبيتري
 العيون إخ اا احلقيقة على شعبا املمط د:

 هل إذا بئس كما
 قد عسى ال إمنا
 من إىل ت رمبا

 هكذا سلمك هللا قل الشعر
 لتبقى ساملا

 هكذا لن تشهق ارر 
 و لن هتوي السما

 هكذا لن تصبح اروراق أكفاَّن

 و ال احلرب دما
 هكذا وضح معانيك

 ليك دواليكدوا
 لكي يعطيك واليك فما
 وطِن اي أيها اررمد
 ترعاك السما

 أصبح الوايل هو الكحال
 [58] فابشر ابلعمى

إ ل يتن فري  الااعر يف يذ  الالفتة أن الوا  اليتذي يقصيتد ميتن خالليتا احليتاهم ييتو ال حيتال اليتذي ييتزين أعيتني الايتا  وءمثيتد
يلت ت ليبار املت حم ولعأى ءن الوا  يف  ظر  لن يزين عني املواطن بم خي ن علىا احلقائق ليجعلا دائأا  افال عن فيعأيا عيتن 

 رعية احلقائق.

                                                           

على الساعة  06/08/2013رضا حمأد جربان: ميليات اتطاب الاقدي يف شعر أمحد مطرإ مقال مااور بتاريخ:  - [56]
  [https://pulpit.alwatanvoice.com] إ موقع  23:16

وييتن مسيتجلة عليتى اءشيتيترطة ويف املواقيتع املختل يتة مي يتن ااطيتالي علي يتيتا  1988ورد ذليتك يف أمسيتية شيتعرية ءمحيتد مطيتر ألقاييتيتا سيتاة  - [57]
 [https://www.youtube.com/watch?v=_lUcn0wDmyI] على اليوتوب على العاوان التا : 

 .24ص:  1أمحد مطر : الديوان إ افتات  - [58]
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ومل يتوقف الايتاعر عايتد السيتخرية ميتن احل يتاض وتبعيتا م بيتم يتعيتد  ذليتك نىل هيتم ميتا ييتو سيتلد يف اجملتأيتع فيسيتخر أيميتا ميتن 
 يتألقون لخ ظأة من أجم احلظوة وال سم واتول مما يف أيدي م:  الاعراا الذين

 م يف ن يذ  القصيد يسيتخر الايتاعر ميتن شيتعراا اليتبالط اليتذين ا ييت ثر شيتعريم يف   يتو  شيتعوهبم فيلعيتا م لعايتا ويميت ن عليت
أو يم ت ألة للسالطني املتجربين وعلى يذا ف م  نيالاعراا انئأقيأتاإ فري  ي اا ل اات قبيحةإ ويو ي  ر باعريم وي ون من 

 حعلون من ش وا م يدفا لاعريم.

 ما ي م يو أن جماات السخرية يف شعر أمحد مطر متعددة ل ن أعظم جمال يف ذلك يو و 

                                                           

 . 123إ ص: 3أمحد مطر: الديوانإ افتات - [59]

 كفرُت ابرق الِم والدفاتِ ْر .
 كفرُت ابلُفصح ى اليت
 حتب ُل وه َي عاِق ْر .
 َكَفرُت ابلشِ ع ِر الذي

 ال يُوِقُف الظُّلَم وال ُُيرِ ُك الضمائْر .
 َلَعنُت ُكلَّ ِكْلَمةٍ 

 َلْ تنطَِل ْق من بع دها مسريهْ 
ول ْم خُيطِ  الشعُب ت آاثرِها َمص ريْه لعنُت ُكلَّ 

 شاِع رْ 
 يناُم فوَق اجلَُمِل الن دي  ِة الوثريةْ 
 َوشعُبُه يناُم ت املَقابِْر .
 لعنُت كل  شاِع رْ 
 يستلِهُم الد مع َة مخ را  
 وارس ى َصبابَ ة  
 واملوَت ُقْشَعري رْة .
 لعنُت كل  شاِع رْ 

 وارثداَء والضفائِرْ يُغاِزُل الش فاَه 
 ت زَمِن الكالِب واملخاِف رْ 
 وال يرى فوَه َة بُنُدقي  ةٍ 

 حنَي يرى الشِ فاَه ُمسَتِجريْة !
 وال يرى رُم ان ة  َّنِسف ة  

 حنَي يرى ارث داَء ُمستديَرْة !
 وال يرى ِمشنَ َقة  

 حنَي يرى الض ف ريْة !
** 

 ت زَمِن اآلتنَي للُحكمِ 
ب ٍة أج ري   هْ على داب 
 أو َّنقَ ِة العشريةْ 
 لعنُت كل  شاِع رٍ 
 ال يقت ىن قنبل ة  

 [59]كي يكُتَب القصي َدَة ارخريْة!
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بعض السلبيات  نا أ ا يف بعض اءحيان يسخر من –هأا ذهران سابقا   -السخرية من احلاهم ال  أخذت حصة اءسد 
 املوجودة يف اجملتأع هبدل  ريك المأري العريب احلر ورفع لواا الثورة ضد الظلم والظالض .

 خامتة

الاعراا قدميا وحديثا وال  تعرب عن رفم م للسلوهيات مبختلف مستوو ا سواا   االسخرية والت  م من اءساليم ال  استخدم 
ها ت من احلاهم أو احمل وضإ ولي  اهلدل ما ا يو التسلية والمحك على العامة واتالة أو تثبيط اهلأم إ بم يرجو ما ا 

يق ف م املتلقن حجم املااهم ال  تعلق وجملتأع اءديم يو  ريك اهلأم والمأائر الاائأة وامليتة  بسط الطرر وولوهلا عن طر 
للأواز ة بني احملاسن واملساوئ والغلبة ملن يف اءخريإ ويذا ما يتوخا  اءديم من خالل يذا اءسلوب الذي يتخذ  طريقة التزاض 

 شعري لا  قماو وطاا وأمتا. 

ذت حصة اءسد يف دواوياا ؛ فصورة احلاهم خمن احلاهم أتعددت سخرية الااعر أمحد مطر يف شح افتاتا نا أن السخرية وقد 
يراييتيتا الايتيتاعر يف هيتيتم رهيتيتنإ و يف هيتيتم زاوييتيتة ميتيتن ييتيتذا ال يتيتونإ يراييتيتا ليتيتورة قا يتيتة مقيتيتيتةإ وجيتيتم حماربت يتيتا يف هيتيتم اءمصيتيتار و اءزميتيتانإ 

 و يغتصم احلقور دون وجيتا واحلاهم عاد شاعر احلرية يو رمز الظلم والعبودية لآلخرينإ يو الظالض الدام إ و الوجا ال احل؛ ف
 ....قو  الظلم والطغيان الذي يستعبد أمة حرة مستعياا بقو  الار و الظالمية  املتأثلة ويو حق  
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 قائمة املصادر واملراجع
 أوال : القرآن الكرمي

 اثنيا : املصادر واملراجع: 
 (إ د ط .م2110/  ه 0422  م سسة الرسالة: جامع العلوض واحل مإ ابن رجم احلابلن [10]
 .ض( 0980/ييت  1401إ  5أبو على احلسن بن رشيق القريواِن اءزدي: العأدة يف حماسن الاعر وميدابا إ دار اجليمإ ط [12]
 ض (إ لادن. 2111؛ أ سط إ   1. طال املةأمحد مطر. الديوان. اءعأال  [10]
 (. م0977  أدو ي  إ مقد مة للاعر العريب إ دار اءسوار إ ع ا القدمية إ  [14]
 ( . م0971  (  عأان: م تبة عأان حسني عطوان : شعراا الاعم يف العصر العباسن اءولإ  [10]
 (. م0998  أمين العاأاوي: مخروت أيب  وا إ دار املعرفة اجلامعيةإ  [10]
 ( م0998  أمين حمأد زهن العاأاوي: مخروت أيب  وا إ دار املعرفة اجلامعيةإ  [17]
 .التيار الاعدإ القايرة: م تبة  ريمسعد نمساعيم شلد : الاعر العباسن  [18]
 (ض1959  ارل إيتيتإ مزيدة وماق حة إ دار املع2شوقن ضيف إالتطور والتجديد يف الاعر اءموي إ ط [19]
 ( م0978   1ط امة لل تابإيتيتعبد احلليم ح ين: أسلوب السخرية يف القرمين ال روإ هليئة املصرية الع [01]
   ( م0992  عبد العزيز شرل: اءدب ال  اينإ م تبة لادنإ  [00]
  على أديم: ملاذا ياقى اإ سيتان؟إ  فصيتول يف احلييتاة واجملتأيتع واءدب والتيتاريخ إ دار هنميتة مصيتر للطباعيتة والاايتر والتوزييتعإ   [02]

 ( م0901
  هة الوطاييتيتيتة للاايتيتيتر إ اجلزائيتيتيتر إ فتحيتيتيتن حمأيتيتيتد عيتيتيتوض أبيتيتيتو عيسيتيتيتى إ ال  اييتيتيتة يف اءدب العيتيتيتريب نىل هناييتيتيتة القيتيتيترن الثاليتيتيتث إ الايتيتيتر  [00]

 ( م0971
ييتيت(: لسيتان العيتربإ 711حمأد بن م رض بن علىإ أبو ال ممإ ةال الدين ابيتن ماظيتور اء صيتاري الروي عيتى اإفريقيتى  املتيتوىف:  [04]

 ييت (  0404:  1دار لادر   بريوت ط
 0980   1العربية للطباعة والاايترإ ط إ دار الا مةحمأد زهن العاأاوي: موقف الاعر من ال ن واحلياة يف العصر العباسن [00]

 ض (.
 (م0948   1حسنيإ اهلجاا واهلجاعون يف اجلايليةإ م تبة اادابة وجلأايز إ طحمأد حمأد  [00]
 ( م0998   1أمحد هأال  ايمإ عاالر اإبداي ال ين يف شعر أمحد مطرإ العامل. م تبة مدبو  ط [07]
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 اثاث: اجملالت والدورايت 
مشسن واقف زادة: اءدب الساخر إ أ واعا وتطور  مد  العصور املاضيةإ مقال مااور يف جملة دراسات اءدب املعالر العدد  [08]

 بياوا نيران( – جملة تصدر عن جامعة ميزاد اإسالمية  02
 رابعا: مواقع الكرتونية: 

موقيتيتع دييتيتوان عليتيتى اإسيتيتالمية جريفيتيتت( مقيتيتال ماايتيتور  أبيتيتو القاسيتيتم رادفيتيتر:  السيتيتخرية؛ لغت يتيتاإ أشيتيت اهلاإ ودوافع يتيتاإ  جامعيتيتة ميزاد [09]
 .09:00على الساعة :  2100/ 10/ 29( بتاريخ :  http://www.diwanalarab.com العرب  

 20:00على الساعة  10/18/2100رضا حمأد جربان: ميليات اتطاب الاقدي يف شعر أمحد مطرإ مقال مااور بتاريخ:  [21]
 ( https://pulpit.alwatanvoice.comإ عاوان املوقع   

مسجلة على املواقع املختل ة مي ن ااطالي علي ا على اليوتيتوب عليتى العايتوان   م0988أمسية شعرية ءمحد مطر ألقايا ساة  [20]
 (https://www.youtube.com/watch?v=_lUcn0wDmyI:   التا 
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