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كمية اآلداب والمغات 
قسم اآلداب والمغة العربية 

  

 السخرية و التهكم

 "عز الدين ميهوبي"في ملصقات 

 



 كلمُ شكس

 أتىّجه خبالص الّشكس و العسفاى بعد شكس املىىل سبخانه و تعاىل

فقد كاى مهبعا   " أحممد بو خلضس فىزاز " إىل األستاذ الفاضل الّدكتىز

 فقد كاى نعم ، أشكسه علِ كل ما تكّبده مو عهاء،للعلم و العطاء

 كما أتىجه أيضا بالّشكس اجلزيل للّزوج الكسيم،املشسف و املىّجه 

علِ دعمه املاّدٍ و املعهىٍ لٌ يف مجًع مساحل " سالمٌ حشني "

 الّدزاسُ

 سلمِ-  زنًدَ  -كما ال أنشِ أى أشكس أوالدٍ 

 الريو حتّملىا فرتَ غًا بٌ عههم طًلُ أيام الدزاسُ

 



      

         مقدمة 

 



  مقدمة

 

 أ 
 

الّميم باسمك نبتدئ و بيديك نيتدي ، بك يا معين نسترشد و نستعين ، الّميم         
. صّمي وسّمم عمى سّيدنا محمد خير الخمق أجمعين و عمى آلو و صحبو ، المتّبعين لسّنتو

أدب الّسخرية جنس أدبي إنساني راق ، و كّتابو يعّدون عمى األصابع ، ألّنو صعب     
وليس في متناول كّل الكّتاب، رافق ىذا األدب ، اإلنسان في مسيرتو عبر الّتاريخ  حمل 

أحالمو و تطّمعاتو ، كما حمل غضبو و احتجاجو و ثورتو عمى األوضاع المتعّفنة و 
األنظمة المستبّدة ، من منّا لم يتذّوق لّذة الّنصوص الّساخرة الّراقية لكّتاب كبار أمثال 

و غيرىم ، حيث تتعّفن األوضاع الّسياسّية و االجتماعية   الجاحظ، الّسعيد بوطاجين
 يمكن أن يمارس ،يد الّسيد وحده األديب الّساخرمجوتخضع األقالم لتكريس الّسائد و ت

ىذه الميّمة بطريقة ناعمة ذكّية، متحايال عمى الّرقابة و حّراس القمعة الّسامقة، و يمكن لو 
أن يوقظ الّناس من غفمتيم و يعيد ليم إنسانّيتيم و كرامتيم ووعييم و ضمائرىم ، و 

 .يعطي ليم الحّق في تنّفس الحرّية ، دون الّتعرض لمّتيديد و المساءلة 

كل ذلك كان حافزا الختيار ىذا الموضوع و المتمّثل في الّسخرية و الّتيّكم في     
 واقتضى عمّي البحث انتياج المنيج الوصفي . ممّصقات عز الّدين مييوبي 

 :  و خّطة تقّسمو عمى الّنحو اآلتي 

تناولت فيو تعريف الّسخرية و الّتيّكم في الّمغة و االصطالح باإلضافة إلى دوافع : مدخل 
 . الّسخرية و أنواعيا و أساليبيا 

 و أّما الفصل األّول فتضّمن الّسخرية و الّتيكم و داللتيما في ممّصقات عز الّدين                                                                                                 

 .مييوبي 

. حيث الّسخرية السياسية والسخرية االجتماعية باإلضافة إلى الّسخرية الثّقافّية 



  مقدمة

 

 ب 
 

و أما الفصل الثّاني فكان عبارة عن دراسة فنّية تضّمنت دراسة الّمغة، األسموب، الّصورة 
الّشعرّية إضافة إلى اإليقاع اّلذي تطّرقنا فيو إلى الموسيقى الّداخمية و الموسيقى 

  .الخارجّية

و قد أنييت البحث بخاتمة ضّمنتيا أىم الّنتائج لدراستي ، ثم قائمة المصادر     

 .و المراجع التي استعنت بيا 

و أّما مصادر البحث فأىّميا ممّصقات عّز الدّين مييوبي و لسان العرب البن منظور   
و أما المراجع سعيد أحمد غراب الّسخرية في الّشعر المصري في القرن العشرين و 

. عبد الّرحمن محّمد الجّبوري  : ـالّسخرية في شعر البردوني ل

و في خضمّ ىذا الموضوع واجيتني عّدة صعوبات و عراقيل نذكر منيا عمى سبيل  
والمراجع في ىذا الموضوع ،باإلضافة إلى ما ىو متعّمق بأوضاع  المثال قّمة المصادر

 .و الحصول عمى مصادر و مراجع أكثر  خاّصة منعتني من الّسفر

محمد بن لخضر فرار اّلذي أو في األخير أتقّدم بالّشكر الجزيل ألستاذنا المحترم الدكتور 
أعانني عمى إنجاز بحثي ىذا و أحمد اهلل عمى أن أعانني في إنجاز البحث بمّنو ورحمتو 

 .فمو أّوال و آخرا 



 مدخل

 :تعريف الّسخرية- 1
 لغة- أ

 اصطالحا- ب
 :تعريف الّتهّكم- 2

 لغة-      أ
 اصطالحا-      ب

 دوافع الّسخرية و أنواعها و أساليبها- 3
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 :تعريف الّسخرية- 1

روع الفنون األدبّية التي أنتجتيا قريحة اإلنسان أمن -  بحق –إن فن الّسخرية يعد 
و ذلك لما ينطوي عميو من رصد لنبضات الحياة معبرا عن اآلمال و اآلالم، من خالل 

انصياره في بوتقة الواقع الذي يمقي األديب وحيو من خاللو، لذا تقف الّسخرية عمى رأس 
األساليب الفنّية الّصعبة إذ أّنيا تتطّمب التاّلعب بمقاييس األشياء تضخيما أو تصغيرا 

 ضمن معيارّية فّنية ىي تقديم الّنقد الاّلذع في جّو تطويال أو تقصيرا، ىذا الّتالعب يتمّ 
  .(1 )من الفكاىة و اإلمتاع

 :لغة- أ

قبل أن نّتجو إلى المعنى االصطالحي لكممة الّسخرية كان من الضروري الوقوف 
َسَخَر فالن ُسْخَرٌة :" ذكر في باب سخر"الّزمخشري "عمى معناىا في الّمغة، حيث نجد 

 .(2)ُسَخَرٌة يضحك منو الّناس و يضحك منيم

يسخر منو و بو سخًرا و سخًرا : كما وردت في معجم لسان العرب البن منظور
َسَخرِت السقف : و سخريِّا في االستيزاء (...)الضحكة : و السُّْخَرة" الفراىيدي"وعرفيا 

 .(3)أطاعت و طاب ليا السَّْير قال سواخر في سواء اليّم تحفر

 

                                                           
لمسعيد " المعنة عميكم جميعا" و " وفاة الرجل الميت:"الّسخرية و دالالتيا في المجموعتين القصصيتين ، زىير محبوب( 1)

 .25 م، ص 2012/2013بوطاجين، ماستر، كمية اآلداب و المغات، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

  1أبو القاسم جار اهلل محمود بن عمر بن أحمد، أساس البالغة، دار الكتب العممية، بيروت، لبنان، ط الّزمخشري،( 2)
  .443 م، ص 1998/ ه1429، 1ج

  لبنان، بيروت، دار الكتب العممية، ترتيب و تحقيق عبد الحميد ىنراوي، كتاب العين، الخميل بن أحمد الفراىيدي( 3)

  .226ص ، 2003/ ه1424، 2، ج 1ط 
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لذع :  سخًرا و سخًرا و سخرة– يسخر من أوب –سخر : أما في المنجد الوسيط
 .(1)بكالم تيّكمي

 سخر منو و بو، كفرح، َسْخًرا و سخرا و سخرًة و َمْسَخًرا : وفي قاموس المحيط

 (2)ىزئ: و سخًرا

 :اصطالحا- ب

: يصعب تحديد مصطمح الّسخرية تحديدا جامعا مانعا و الّسبب في ذلك يعود أّوال
شيء ":" برجسون"إلى حيوّية ىذا المصطمح كفن متطور قابل لمّتجديد فالّسخرية كما يقول 

 .(3)"حّي قبل كّل شيء

 .(4)"الزمخشري"تعرف الّسخرية أيضا أنيا إنزال اليوان و الحقارة كما عند 

و ألمر ما  (شاعر ساخر أو أديب ساخر)كثيرا ما يوصف شاعر أو أديب بأّنو 
استعمل القرآن الكريم ىذه الّمفظة لمّداللة عمى ىذا المعنى الّتذليل لست عشرة مرة، حينما 
 :وأراد أن يصرح بالنيي عن استخدام ىذا الفعل ترك الترادفات و عّبر بمفظ الّسخرية فقال

 .(5 ) "(11)اَل َيْسَخْر َقْوٌم ِمْن َقْومٍ "

                                                           
  486)، ص 2003، 1المنجد الوسيط في العربية، تحرير أنطوان نعمة و آخرون، دار المشرق، بيروت، لبنان، ط ( 1)

487.)  

 .1171 م، ص 2005/ ه1426، 8مجد الّدين بن يعقوب الفيروز آبادي، قاموس المحيط، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط( 2)

  2011، 1عبد الرحمن محمد الجبوري، السخرية في شعر البردوني، المكتب الجامعي الحديث، كركوك، العراق، ط( 3)
 .11ص 

 1406  1صباح عبيد دراز، األساليب اإلنشائية و أسرارىا البالغية في القرآن الكريم، مطبعة األمانة، مصر، ط  (4)
  .46ه، ص 

  .(11)بعض اآلية من سورة الحجرات( 5)
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الّساخر يحاول دائما الحّط من شأن خصمو و تذليمو، و في حروف الكممة إحساس 
بالطراوة و الخبث و الّدىاء بعكس لفظة الّتيكم التي تدّل عمى اليدم و االقتحام، ففي لفظ 

 .(1)الّسخرية لين أشبو بمين األفاعي

نوع من الّتأليف األدبي أو الخطاب الثّقافي، الذي يقوم عمى أساس "فالّسخرية أيضا 
و قال " (...)االنتقاء لمّرذائل و الحماقات و الّنقائص اإلنسانّية الفردّية منيا و الجماعّية 

ىي طريقة في التيّكم المرير و التّندر أو اليجاء الذي يطغى فيو المعنى بعكس ما :" آخر
 .(2)يظّنو اإلنسان و رّبما كانت أعظم صور البالغة عنفا و إخافة و فتكا 

 :تعريف الّتهّكم- 2

 :لغة- أ

ىكم، اليكم المقتحم عمى ما ال يعنيو الذي يتعّرض لمّناس بشّره، و أنشد تَيّكَم َحْرٌب 
عمى جارنا و ألقى عميو لو كمكال، و قد تيّكم عمى األمور و تيّكم بنا، زرئ عمينا و عبث 

و التيّكم الطعن و تيّكمت تغّنيت ىكمت غيري تيكيما تغّنيتو و الّتيّكم  (...)بنا 
 .(3)االستيزاء

                                                           
  1نعمان محمد أمين طو، الّسخرية في األدب العربي حتى القرن الرابع ىجري، دار التوفيقية، القاىرة، مصر، ط ( 1)

 .14 ه، ص 1398

  1نزار عبد اهلل خميل الضمور، السخرية و الفكاىة في النثر العباسي، دار حامد، عمان، األردن، ط ( 2)
 .16 م، ص 2012/ه1433

  .4671، ص (باب الياء) 51مج ، القاىرة، كورنيش النيل، دار المعارف، ، لسان العرب، البن منظور(3)
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ٍم و تيّدم و : جاء في معجم مقاييس الّمغة ىكم الياء و الكاف و الميم تدّل عمى َتَقحُّ
َم عمى الّناس و تعّرضيم بشر، و الّتيّكم: ىكم َىْكًما : الّتيزؤ و تيّكمت البئر: َتَقحَّ

 .(1)تيدمت

الّتيدم في البئر و نحوىا، و االْسِتْيَزاُء كاألىكومة : التيّكم: أما في قاموس المحيط
و الطَّْعِن الُمَتَدارك، و الَتَبْخُتِر و الغضب الّشديد و التّندم عمى األمر الفائت 

 .(2)الّشريد المقتحم عمى ما ال يعنيو: الُمَتَكِبُر و ككيف: والُمْسَتْيِكمُ (...)

و يقال تيّكمت  (البئر و نحوه)التََّيدُُّم يكون : الّتيّكم: أما في معجم تاج العروس
 . (3)و الّتيّكم االستيزاء و االستخفاف  (...)البئر، إذا تيدََّمت 

 :اصطالحا- ب

عبارة عن اإلتيان بمفظ البشارة في موضع "أما الّتيّكم في معناه االصطالحي فيو 
 .اإلنذار و الوعد في مكان الوعيد، و المدح في معرض االستيزاء

بأن ىذا الّضرب البالغي من مخترعات ابن أبي " ابن حّجة الحمويّ "حيث يعترف 
 َبشِِّر اْلُمَناِفِقيَن ِبَأنَّ َلُيْم َعَذاًبا :"األصبع، و يورد مجموعة شواىد عميو، و منيا قولو تعالى

 .(5)  فالبشارة ىنا بمعنى اإلنذار. (4) "َأِليًما

                                                           
  (ط.ب)أبو الحسن بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس المغة بتحقيق و ضبط عبد السالم محمد ىارون، دار الفكر، ( 1)

 .59، كتاب الياء، ص 6ج 

  .1171القاموس المحيط، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، المرجع السابق، ص ( 2)

  تضى الحسيني الزبيدي، تاج العروس، تحقيق عمي ىاللي، مؤسسة الكويت لمتقدم العممي، الكويترمحمد م( 3)
  .11 م، ص 2001/ ه1421، 3، ج (ط.ب)

  138سورة النساء ( 4)

  .271، ص 2002، 1ناصر شبانة، المفارقة في الشعر العربي الحديث، دار الفارس، عمان، األردن، ط ( 5)
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ىو الّسخرية التي تمتمئ بالمرارة و األسى، و تحمل أحيان ألوان الّسخرية الفكية 
الّضاحكة، الّناقدة التي تيدف لإلصالح و تتقّدم مرات كثيرة نحو استخدام أسموب 

و ىو وضع الّشخص في صور مضحكة، كالمبالغة  (الكاريكاتوري)الّتصوير المبالغ فيو 
في وصف عضو من أعضائو، و محاولة تشوييو، بالّتيّكم من ضخامة جسمو أو نحافتو 

ىذه الكممة تّتخذ . (1)و قصر القامة أو طوليا و مالمح الوجو كاألنف و الفم و غيرىا 
إلخفاء المقصود من الكالم، بمعنى أنيا تدّل في ظاىرىا عمى الجّد أما في باطنيا 

فداللتيا تكون حول اليزل و ىي بيذا ال تخمو ألفاظيا الّدالة من ألفاظ أخرى تحمل معنى 
" المتيّكم ال يتيّكم إاّل لإليحاء بالحقيقة"من أّن " جميل صميب"و ذكر .  (2)الّذم و اليجاء 

و بيذا نجد أن فن التيّكم حظي بعناية البالغيّين العرب، فالّتيّكم  من الفنون اّلتي تقوم 
عمى قمب المعنى و تغيير داللتو إلى الّضّد األغمب ذلك أن الّتيّكم عمى قول شيء لكن 

في الوقت نفسو يقصد ىذه فعال و ىذا الضّد يتطّمب من المتمّقي أن يصل إليو حين 
يرفض ظاىر اليكم مما يترّتب عمى ذلك البحث عن المراد فعال في باطن الكالم، ومن 

ىنا يمكن أن نقول أن مفيوم الّتيّكم يّتفق مع مفيوم المفارقة إّنيما ال يختمفان إال بالإلسم 
 .(3)فحسب، و إّنيما وجيان لعممة واحدة

 الخطاب بمفظ الجالل في موضع الّتحقير "أما في اإلصطالح البالغي يشير أّن 
و البشارة في موضع الّتحذير و الوعد في مكان الوعيد و العذر في موضع الّموم أو 

 . (4)"المدح في معرض الّسخرية

                                                           
  .67نزار عبد الخميل الضمور، السخرية و الفكاىة في النثر العباسي، المرجع السابق، ص ( 1)

  .13، ص 1975، (ط.ب)عمي صالح، الفكاىة في النثر العباسي، دار الكتب الثقافية، دمشق، سوريا، ( 2)

  .13عمي عزيز صالح، الفكاىة في النثر العباسي، المرجع السابق، ص ( 3)

 أيمن إبراىيم صوالحة، المفارقة في النقد العربي القديم في ضوء النقد الحديث، مؤسسة حمادة لمدراسات الجامعية( 4)

  .61، ص 2012، (ط.ب) و النشر و التوزيع، 
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قول ابن الذروي " بدوي طبانة"و من أمثمة المدح في موضع االستيزاء كما يذكر 
 :(1)في ابن أبي حصينة من أبيات

ال تظّن ندبة الّظير عيبا        فيي في الحسن من صفات اليالل 
با و العوالي ـــو كذلك القّش محدوديان        و ىي أنكن من الظ

ال ــــــال أيُّ جمـــــ    لقروم الجم    ىا السنام فقيو    ــــــو إذا اماع
 :دوافع الّسخرية- 3

" الجواىري"لو أردنا أن نذكر أىم البواعث لمجوء إلى ىذه الطريقة من البيان عند 
 :لكانت عمى الترتيب التالي

قد يكون األسموب الّساخر انتقاما لما يتمقاه الشاعر من اإلىانات و المذاّلت  -أ 
يستحق الشاعر بالمباالة و إنكاره، فيسحقو )فالّسخرية تترجم حاجة روحية المجتمع "

 .(الشاعر بأن يسخر منو و يحتقره
يجعل بعض الشعراء الّسخرية من اآلخرون و األشياء و الظروف سالحا حاّدا  -ب 

 كما ىو –عمى حّد ظن الّشاعر  (...)لحصولو عمى حقوقو المستمبة عمى األقل 
 .بشار بن برد و الحطيئة: عند الكثير من الّشعراء مثل

 يرى البعض من األدباء الّسخرية طريقة مناسبة لتنبيو الّظالمين و األشرار -ج 

 .و المتعجرفين دون أن يخاطروا بأنفسيم مباشرة

 

                                                           
   2009، 1نجاة عمي، المفارقة في قصص يوسف إدريس القصيرة، المجمس األعمى لمثقافة، القاىرة، مصر، ط ( 1)

  .22-21ص 
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قد يّتخذ الّشاعر الّسخرية أسموبا يعوض بو ما يفتقده من الجمال الّظاىري أو الفقر  -د 
ليذه األسباب تكون الّسخرية أكثر إفصاحا من  (...)الماّدي أو المكانة االجتماعّية 

 .(1)األساليب األخرى
  فمثال الّسخرية في الّشعب المصري نوع من مقاومة األجنبّي و الجاىل المتسّمط -ه 

المقاومة الواعية، الفيمسوفة، ألنيا مقاومة اإلنسان بعقمو و مشاعره و كل إحساساتو 
 .(2)و كل خبراتو و انفعاالتو مع الّتاريخ

 :أنواع الّسخرية - 4
 :الّسخرية الّسياسية  - أ

لقد برز بعض الّشعراء في العصر الممموكي في باب الّنقد الّسياسي وىو نوع إيجابي من 
اليجاء لتجاوز صور الفردية الضّيقة، ليتناول المثالب ذات اآلثار الّسمبية في المجتمع 

 (3)البيئة السياسّية مما جنتو حيث كان الّشعراء يسخرون
 (4)وقد انتقمت صور اليجاء الّسياسي في ذلك العصر وتعّددت مذاىبو

 :الّسخرية االجتماعّية  - ب

ينطوي تحتيا فن الّشكوى، ونراه في الّنقد االجتماعي أو في الّشعر الفكاىي، ولعّل الفكاىة 
في ىذا النوع من الّسخرية مالمح اإلنسان الخارجّية في  (...)كانت أمسى بو و ألصق،

 (5)الّشعر ومقابميا الجوانب المعنوّية في ذات اإلنسان وحياتو كالبخل والغناء والثّقل وغيرىا

                                                           
مقال عبد الكريم البوغيش، الّسخرية في شعر محمد الجواىري، جامعة اإلسالمية فرع عموم و تحقيقات، طيران  ( 1)

  .2، ص 2010إيران، 

  .49، ص 1982حامد عبده اليوال، الّسخرية في أدب المازني، الييئة المصرية العامة لمكتاب، ب ط، ( 2)

، ماستر، كمية الدراسات العميا  (784، 648)الّسخرية في العصر الممموكي األول، : نفين محمد شاكر عمرو  (3)
  .4م، ص2008/2009برنامج المغة العربية، جامعة الخميل، 

  .21، ص2محمد محمد حسين، اليجاء واليجاءون في صدر اإلسالم، دار النيضة العربية لمطباعة والنشر، ط  (4)

  .3، المرجع السابق، ص(784، 648)السخرية في العصر الممموكي األول، : نفين محمد شاكر عمرو (5)
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ابن " المرأة والّتجار حيث يقول: كما نجد أيضا الّسخرية من فئات اجتماعّية مختمفة مثل
  :  (1)في سخرّية وىجاء" الرومي

 بالمنى في النفوس واألحباب***   وتّجار مثل البيائم فازوا      
 ظاِىر السُّْخف مثميم َلعَّاِب ***  أصبحوا يمعبون في ظلِّ دىٍر 

 :الّسخرية الثقافّية - ج
لقد احتفى الغرب بيذا إنتاجو األدبي اليادف الوقور، صاحب الّرسائل الفكرّية الّدسمة 
لذلك رأوا أن أقوى وأجمل ما ىو بال رسالة في عالم أتعبتو الّصرامة والقضايا الكبرى 

والفن الّساذج ىذا إن كّنا ندرك أنو أدب بوادر استراحة ال تقاعد، كما تبادر لين  !!!.... 
   .(2)ىؤالء اّلذين تتممذوا بشكل سّيء و غير نجيب في مدرسة الكتابة

 :أساليب الّسخرية - 5
 :الّسخرية بالمحاكاة  -1

بتقميد الّشخص أو المحكي عنو أو  (الحاكي أو الساخر)في المحاكاة يقوم الّشخص 
 (.3)المسخور منو في أسموبو أو في صوتو أو في حركاتو

 :الّسخرية عن طريق الّصوت والحركة  -2

 (.4)الّسخرية عن طريق تموين الّصوت، وتنويع الحركات، لون قديم من أنواع الّسخرية

 :الّسخرية عن طريق الّتحامق  -3

 (5)في الّتحامق ىو إظيار الحماقة والبالىة والغفمة

  :(أي الكاريكاتوري)التصوير المبالغ فيه  -4

                                                           
  . 74، ص(د، ط)ابن الرومي الشاعر المجدد، منشورات الييئة العامة السورية لمكتاب، : ركان الصفدي:  ينظر(1)

(2)   
http:// aljsad.com/forum85 thread138944/ 

 ، سوق، مصرالسخرية في الشعر المصري في القرن العشرين، دار العمم واإليمان، سوق: سعيد أحمد عزاب(3) 
  .60، ص2010 (د، ط) 

  .63المرجع نفسو، ص (4)

 .64المرجع نفسو، ص (5)
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ىو وضع الّشخص في صورة مضحكة كالمبالغة في تصوير عضو من أعضاء 
 (.1)الجسم

 :الّسخرية بالجمل أو التعبيرات الاّلذعة  -5

 ( .2)ىي جمل تكون كالحكم الّسائرة أو المثل الّسائر

 :الّمعب بالمعاني  -6

 .من أنواعو الكناية والّتورية والّتعريض 

التي تستخدم كثيرا في التّنكيت وىي تعتمد عمى اإلفراط في الوصف : المبالغة -7
 (.3)وتجسيم الّصورة أو العيب المقصود

األساليب كثيرة، وقد أردنا فقط أن نذكر بعضيا كنماذج لإليضاح والمساعدة عمى 
  . (4)الّتعريف بالّسخرية وأساليبيا

 

                                                           
، كمية اآلداب والمغات، قسم المغة واألدب (ماجستير)إيمان طبشي، النزعة الساخرة في قصص السعيد بوطاجين  (1)

   22، ص2011، 2010العربي جامعة قاصدي مرباح، ورقمة، 

 25المرجع نفسو، ص  (2)

 44-43، ص(ب، ط)السخرية في أدب المازني، الييئة المصرية العامة لمكتاب، : حامد عبده اليوال  (3)

 49المرجع نفسو، ص  (4)



 الفصل األول
 

 الّسخرية و الّتهّكم و داللتهما في ممّصقات عّز الّدين ميهوبي

 

 الّسخرية الّسياسّية-أ

 الّسخرية االجتماعّية- ب

 الّسخرية الثّقافّية- ج
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 :الّسخرية الّسياسّية- أ

إّن فن الّسخرية من الفنون القديمة التي وجدت مع وجود اإلنسانّية، حيث كانت 
الّسالح اّلذي يدافع بو اإلنسان عمى حقوقو و التخّمص من قدر كبير من آالمو و جراحو 

 وتنافسيم عمى ذلك نتيجة لألوضاع الّسياسّية المتردّية ،من استبداد الحّكام وطغيانيمو
الّسمطة والحكم كل ىذا أّدى إلى فوضى سياسّية و كوارث بشرّية، لذلك كان الجزء األكبر 

و قد انعكس ذلك بشكل سمبي عمى . (1) األفق الّدالليامن الممّصقات يتحّرك داخل ىذ
نفوس أبنائيا المخمصين، فإذا أعوزىم الّدفاع عن دّيارىم، انكفئوا عمى ذواتيم، و لكن إلى 

حين، غير أّنيم ينصرفون لشيء آخر يّتخذون منو أسمحة حاّدة تنبثق منيا الّنكتة 
فتجعميم يحّسون أّنيم قد . الّساخرة، و الّسخرية الاّلذعة يطمقونيا عمى البديية و الفطرة

تخّمصوا عمى نحو ما من االنتصار، و إن كان سالحيم، و ىو سالح ال يمكن ألحد أن 
 .(2)ينتزعو منيم أو يستولي عميو

 :(3)يقول الّشاعر في معمقة زئبق

 ...مثل كّل الّناس يشقى 

 و إلى الكرسّي يزحف

 مّرة

 ففي ىذه اآلبيات يصّور لنا الّشاعر حالة اإلنسان الذي يسعى إلى الوصول إلى

الحكم، حيث نجده يتعب و يشقى في سبيل الوصول إلى الحكم و السّيادة، حّتى ولو 
 .كان ذلك عمى حساب اآلخرين

                                                           
 .15، ص 1997، 1، منشورات أصالة، سطيف، الجزائر، ط (شيء كالّشعر)عّز الّدين مييوبي، ممّصقات ( 1)
 .156سعيد أحمد عزاب،الّسخرية في الّشعر المصري في القرن العشرين، ، ص ( 2)
 .30عّز الّدين مييوبي، ممّصقات، ص ( 3)
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 :(1)أما في قول الّشاعر

 ...ببساطة 

 في بالدي

 كل شيء صار محكوما

 بقانون

 ...الـ

فالّشاعر ىنا يتعّجب لحال ىذه البالد و ىي بالده كيف صار كّل شيء فييا محكوم 
فأينما يذىب يجد قانونا أمامو، و بذلك يصبح اإلنسان ال يمتمك حرّية الّرأي فميس . بقانون

 .لو سوى اإللتزام و الخضوع ليذه القوانين سواء أراد ذلك أم أبى

 :(2)يقول الّشاعر

 إّنما يشعر إن صاق بو الكرسي

 ...بالّنقص 

 فيعمى شأنو في كل حومة
 في بالدي

 ىكذا اإلنسان
 في الّصح سياسي

 فينا الّشاعر يسخر من اإلنسان الذي إذا فقد الحكم و الّسيادة و أخذت منو يشعر 
بالحزن و األسى و الّنقص و ذلك ألّنو يضع في اعتباره أن اإلنسانّية ال تتحّقق إاّل 

                                                           
 .32عز الدين مييوبي، ممصقات، ص ( 1)
 .35المصدر نفسو ، ص  ( 2)
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بالوصول إلى المراتب العميا من الحكم و الّسمطة، و من دون ىذه األخيرة يشعر بالّضعف 
 .و اليوان

 :(1)أما في ممصقة موبوءة في قولو
 أنا ال أفيم في الّسياسة

 فأنا عون حراسة
 كل ما أعرفو أّني

 أصّفق
 فإذا مّر بي الموكب

 بالّطبع أصّفق
فينا تبدو سخرّية الّشاعر واضحة من الّناس الذين يصفقون لألحزاب الّسياسّية 

المرشحة لحكم البالد، فإذا مّر بيم موكب حزب يصّفقون ليم رغم أّنيم ال يفيمون شيء 
 .في الّسياسة و ذلك خوفا عمى أنفسيم من الوقوع في المتاعب و المشاكل

 :(2)في ممّصقة سقطت من يدي وردة، يقول الّشاعر
 سقطت مّني وردة

 سقطت وردة من يدي

 من يدي سقطت وردة

في ىذه الممّصقة نجد الّشاعر قد لجأ إلى الّتكرار و رّبما يقصد من وراء ذلك أىمّية 
القضّية، و ىو في ىذه األبيات يحيل إلى أن األزمة ميما تعدّدت أشكاليا و تجّمياتيا 

                                                           
 .38عز الدين مييوبي، ممصقات، ص ( 1)
 .86 المصدر السابق، ص (2)



"عزانذين ميهىبي"انسخرية وانتهكم ودالنتهما في مهصقات :                   انفصم األول  
 

 
18 

وحتى أسبابيا فإن نتيجتيا واحدة، و في تمك مندوحة عن تضييع الوقت في تجسيم األزمة 
 .(1)عمى حساب البحث عن مخرج لنا منيا

 :(2)أما في ممّصقة أخرس يقول الّشاعر

 كنت من غير لسان

 نائب في البرلمان

ىو رمز لمحضور الغائب لمّشخصية الفاعمة في عممّية الّتغيير - إذن–فيذا األخرس 
الّسياسي، فيو ىنا يقصد اإلنسان الذي يقف مكتوف األيدي و ال يحاول إيجاد حل 

 .لمشاكل أّمتو و شعبو رغم المكانة العالية التي يحظى بيا

 :(3)يقول الّشاعر في ممّصقة كرسي

 حكمة مستيمكة

 في بالط المممكة

 ..قال لي الّنير مساء 

 إّن في أحشاني مائي

 سمكة

 و عمى الّضّفة يبدو ألف

 صّياد

                                                           
 .14عز الدين مييوبي، ممصقات ، ص (1)
 .65 المصدر نفسو ، ص (2)
 .58المصدر نفسو، ص ( 3)
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 بألفي شبكة

عرفنا أن ىذه المرحمة ىي مرحمة حكم األحزاب الّسياسّية و شيء طبيعي أن يحدث 
شيء من االحتكاك و المضايقات التي تصل أحيانا إلى - عمى كثرتيا–بين ىذه األحزاب 

و لقد كان التّناحر و ىذه الّصراعات القائمة بين  (...)حد االّتيامات و الكيد لبعضيا 
األحزاب الّسياسّية سببا قوّيا دفع شعراء الجزائر في تمك الفترة إلى الّسخرية من قادة ىذه 

 .(1)األحزاب و الكشف عن خداعيم و أطماعيم لموصول إلى الّسمطة أو الحكم

 :(2)في ممّصقة استنساخ يقول الّشاعر

 يريدوننا فخفخة

 يريدون أن يحكموا الّشعب باسم الّزعامة

 :إلى غاية قولو

 و كأّنا قطيع يقاد إلى مسمخة

 يريدون أن يحكمونا

 و كل البرامج فارغة

الّسخرية ىنا تدّل داللة واضحة عمى تخاذل القادة و الّزعماء و عدم ذودىم عن 
رعّيتيم، بل استغالليا و تسخيرىا من أجل تحقيق األطماع و المصالح الشخصّية، و ىذا 

 .(3)لون من ألوان الّظمم و الّتعسف الذي يستخدمو القادة مع الّشعوب المقيورة 

                                                           
، (ط.ب)  سعيد أحمد عزاب،الّسخرية في الشعر المصري في القرن العشرين، دار العمم و اإليمان، دسوق، مصر(1)

 .211، ص 2010
 .125عز الدين مييوبي، ممصقات، ص (2)
 .238سعيد أحمد عزاب،الّسخرية في الشعر المصري في القرن العشرين، ص ( 3)
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 :(1)في ممّصقة بيان يقول الّشاعر

  بيانأصدر الحزب

 لفالن... يحظر الّتصفيق إاّل 

 كل من خالف خان

ففي ىذه األبيات يسخر الّشاعر و يتيّكم بزعماء األحزاب الذين يفرضون عمى 
الّشعب التصويت لصالحيم و ذلك لتمكينيم من الوصول إلى الّسمطة و الحكم، و كل من 
خالف ىذه األوامر يعتبرونو خائن في نظرىم و بيذه الّنظرة المجحفة يسمبون من الّشعب 

 .حرّياتو و الّرضوخ ألوامرىم فقط

 :أما في ممّصقة شيادة التي يقول فييا الّشاعر

 (2)و سّبح باسم أرباب القيادة

 في بالدي

 أصبح الّتسبيح لمّسمطة

 من بعض العبادة

في ىذه األبيات يسخر الّشاعر من الوضع السائد في البالد و المتمثل في سخرّيتو 
من الحّكام اّلذين يفعمون ما يشاؤون ألن الحكم أصبح بأيدييم ال معارضة فّعالة يحسبون 

ليا الحساب و ال ضمير ييّز الحاكمين فيدفعيم إلى الّرحمة و العدل، و ميزانية الّدولة في 

                                                           
 .69عز الدين مييوبي، ممصقات، ص (1)

  حزب غير ديموقراطي
 .45عز الدين مييوبي، ممصقات ، ص (2)
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و بالّتالي ما عمى الّشعب إال إطاعة أوامرىم، و قد شّبو . أيدييم يقطعون بيا ألسنة الّسوء
 .(1)الّشاعر ىنا الخضوع لمّسمطة بأنو أصبح نوع من العبادة

 :(2) يقول الّشاعر120في ممّصقة م 

 شاعر يطعن في الحزب

 و في الحكم يناقش

 ...سيق لمّسجن 

 فقال الّناس يستأىل ىذا

 !ىكذا تجني عمى كّل براقش 

ىنا يسخر الّشاعر من قّصة الّشاعر اّلذي لم يطمب  منو الّترشح و الّدخول في لعبة 
األحزاب فيدخميا ظّنا منو بأنيا ستعود عميو بالكثير من الفوائد و المنافع و لكن في 
األخير انقمب عميو ذلك بالشّر حين سيق إلى الّسجن و ضرب لنا الّشاعر ىنا مثل 

براقش، و قصة المثل أن براقش ابنة تقن كانت امرأة لقمان بن عاد و كان بنو تقن عاد 
أصحاب إبل، و كان لقمان صاحب غنم و كان ال يطعم قوم اإلبل، فأطعمتو امرأتو 

براقش من لحوم اإلبل فنحر  إبميم التي يحتممون عمييا فأكميا ثم قاتل إخوتيا عمى إبميم 
 .فقيل عمى أىميا جنت براقش

و يضرب المثل لمن يأتي بأمر لم يطمب منو القيام بو ظّنا منو أّنو فيو خيرا لنفسو 
و لمّناس فينقمب عميو شّرا و سوءا، و ىو في روحو، سخر من التصّرفات الفضولّية اّلتي 

 و لقد ذىبت براقش ضحّية –كثيرا ما تسبب لمقائمين بيا متاعب ىم عنيا في غنى أكيد 
                                                           

  عبد الكريم بوغيش،الّسخرية في شعر محمد الجواىري، جامعة آذار اإلسالمية، فرع عموم و تحقيقات طيران، إيران( 1)
 .8، ص 2010

 .112عز الدين مييوبي، ممصقات، ص (2)
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اقتراحيا أكل لحم اإلبل عمى زوجيا لقمان و كم في الّناس من جوزي جزاء براقش و كم 
 .(1)منيم من جازى كما جازى لقمان

 :الّسخرية االجتماعّية- 3

مما ال شك فيو، أن اضطراب الحياة الّسياسّية، و فقدان العدالة االجتماعّية أمور 
تحمل المفّكرين و الّشعراء إلى الّنقد الّسياسي و االجتماعي الّصريح، كما أن اضطراب 

الحياة االقتصادّية، و تردي المؤسسات اإلدارية و ما يرافقو من شيوع االنحراف األخالقي 
كّل ذلك يؤدي إلى ظيور الّسخرية االجتماعّية في محاولة -  بسبب الفقر و االختالط –

إلصالح األوضاع الفاسدة و المترّدية في المجتمع، فالّشعر اإلجتماعي رسالة أخالقّية 
إصالحّية، فالّشاعر يتحّدث إلى مجتمعو بصورة مباشرة، ساخر من عيوبو و نقائصو من 

 فالّشاعر ال يكون إنسانا بالمعنى الحقيقي –أجل الّنزاع االعتراف بيا في محاولة لتجاوزىا 
 .(2)إذا لم يستخدم شعره أحيانا، لكي ينقد و يعارض

يعيب الّشاعر عمى الّناس البخل و يذّكرىم بأن اإلحسان و العطاء و الكرم أمور 
رضي اهلل عن صاحبيا، محاوال إبعادىم عن طريق البخل و الّتقصير و إعادتيم إلى جادة 

 .(3)الّصواب حيث رضي اهلل

  حيث تعارف العرب من قديم الّزمان عمى الكرم، و عّدوه فضيمة كبرى، يباىون بيا
و يمدحون بيا و يشيدون بآثارىا و حفل الّشعر العربي بالكرم في عصور األدب كّميا و 

 .يظير أن الّشرقيين بعامة كانوا كرماء عمى تفاوت بينيم في البذل و الّسخاء

                                                           
، رسالة قدمت إلى الدائرة العربية تتميما "من الجاىمية حتى القرن الرابع" ممح الصمح، الّسخرية في النثر العربي (1)

 .20، ص 1952، (ط.ب)لمشروط المطموبة لنيل شيادة أستاذ عموم، جامعة بيروت، لبنان، 
 .77عبد الرحمن محمد محمود الجبوري،الّسخرية في شعر البردوني، ص (2)
 .31ص (784-648)نيفين محمد شاكر عمرو، السخرية في الشعر في العصر الممموكي األول ( 3)
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و لكن ىذا ال ينفي أّنو كان في العرب و غيرىم من الّشرقيين بخالء، عمى ما في 
البخل من نقيصة يبغضيا المجتمع، و إذا كان الكرم فضيمة ليا قيمتيا و أثرىا فقد كان 

البخل رذيمة، و كان البخالء و األشّحاء مبغضين إلى الّناس، و كانوا أىدافا لسيام 
 .(1)األدباء، و مثار لمّتيّكم و التّنّدر عمييم

 :(2)لذلك نجد الّشاعر يسخر من البخل و البخالء و ذلك في قولو

 :ر جل يطرح فكره

 حاك لي الخّياط مئزر

 حين أبصرت رأيت الخيط أقصر

 لم يكون في طول إبره

القناعة خمة حميدة تدل عمى رضا صاحبيا، و غّضو بصره عّما في أيدي الّناس 
 .أما الّشره فإّنو رذيمة تجمع الجشع و األثرة و الحرص

 :(4)، و ىذا ما نجده في قول الّشاعر(3)لذلك كان الّشره مثارا لمفكاىة و الّتيّكم

 ...في بالدي 

 ...طالب الحاجة 

  باثنين– طبعا –ال يقنع 

                                                           
  2001، (ط.ب)أحمد محمد الحوفي، الفكاىة في األدب أصوليا و أنواعيا، نيضة مصر، القاىرة، مصر، (1)

 .181 ص 
 .75عز الدين مييوبي، ممصقات، ص (2)
 .193أحمد محمد الحوفي، المرجع السابق، ص ( 3)
 .59عز الدين مييوبي، ممصقات، ص ( 4)
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 ...أنت إن أعطيت عينين ألعمى 

 :قال

 ...ىات 

 الحاجبين... 

 :(1)كما نجدىا أيضا في قول الّشاعر

 ...غاضبا كنت 

 ...ألّنني كنت من غير حذاء 

 مّر قربي فاقد الّساقين

 فاخترت العزاء

فالّشاعر يسخر و يتيّكم باإلنسان الذي ال يقنع بما أعطاه اهلل إّياه، و نجده دائما 
يتطّمع إلى األفق البعيد و لكن إذا رأى أحد أسوأ حال منو فإنو بذلك يقنع بما عنده 

 .ويرضى بما منحو اهلل إّياه

إخالف الوعد خمق سيء عّده اإلسالم عالمة من عالمات الّنفاق، لذلك لم يتياون 
 .الّشعراء، مع أصحاب ىذه الخمق بل انبروا في تتّبع أصحابو و كشف مواقفيم

و ما أصعب إخالف الوعد و تجنيب الظّن حين يكون من األصدقاء اّلذين ترتجى 
 .(2)منيم الّنصرة

                                                           
 .62عز الدين مييوبي، ممصقات، ص ( 1)
 .46، ص (ماجستير)، (784-648)نيفين محمد شاكر عمرو، الّسخرية في الشعر في العصر الممموكي األول ( 2)
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لذلك نجد الّشاعر يسخر و يتيّكم مّمن يخمفون بوعودىم، و إذا تحّدثوا عمى قضّية 
ما يجعمون اهلل عرضة أليمانيم فيأتون بمصحف و يحمفون عميو حتى و لو كان ذلك 

 :(1)كذب و افتراء و يتجّمى ذلك في قول الّشاعر

مَلفْخ   ىو إن أوعد أخْخ

 و إذا حدَّدثَل إنسانا بشيء خارقٍق 

 يأتي بمصحف

 يّدعي ما ليس يدري

إن نعمة العيش في األمن و الّسالمة من أكبر الّنعم التي وىبنا اهلل إّياىا، و لكي 
يحافظ اإلنسان عمييما يجب عميو أن ال يحشر نفسو في أشياء ال تعنيو بقدر ما تتسبب 
لو في المتاعب و المشاكل لذلك نجد الّشاعر يسخر من الّناس الذين يتدّخمون في أشياء 
ال تعنييم و بذلك تولد لدييم الّشعور بالخوف و االضطراب، فيصبحون عرضة لمّرقابة و 

 :(2)البحث، ويتجّمى  ذلك في قول الّشاعر

 ...ال تكن ذئبا 

 و كن شاه

.............. 

 ىكذا تفمت من عين الّرقابة

 ...ال تكن أفعى 

                                                           
. 29عز الدين مييوبي، ممصقات، ص ( 1)
 .79عز الدين مييوبي، ممصقات ، ص (2)
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 و كن مثل الّنعامة

 ىكذا تنعم باألمن

 و تحيا في الّسالمة

أما في ممصقة صموات،سخر الّشاعر و تيّكم بغالء أسعار الزواج الذي أصبح 
كاىال أرىق الّشباب و حرم العديد منيم ،ألن ذلك يتطّمب ماال كثيرا عكس ما تدعو إليو 

  .(1 ):الّشريعة اإلسالمّية  ،ويبدو ذلك واضحا في قول الّشاعر

 راكب الخيل يصّمي 

 .. ركعة

 ويصّمي راكب البحر 

 إثنتين 

 و ثالثا لّمذي قال أريد 

 امرأة

 .  و ىو مكتوف اليدين 

 :(2)في ممّصقة عودة التي يقول فييا الّشاعر

 ما الذي يصنع الّشيداء

 إذا أدركوا أن أسماءىم حّرفت؟

                                                           
 .64المصدر نفسو، ص ( 1)
 .91عز الدين مييوبي، ممصقات ، ص (2)
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 و إذا أبصروا أن أفعاليم صّرفت؟

 و إذا أدركوا أن أشكاليم صّنفت؟

 :إلى غاية قولو

 ...يعودون طبعا إلى ظممة المقبرة 

ففي ىذه األبيات تبدو سخرّية الّشاعر حاّدة و عنيفة من الّناس اّلذين يتناسون 
ماضييم األليم، و يتناسون دماء الّشيداء اّلذين ضّحوا بكّل قطرة دم فداءا ليذا الوطن 

 .العزيز، و العيش بسالم و أمن في أرجاء الوطن الحبيب

 :(1)في ممّصقة مزاج يقول الّشاعر

 ...كنت حموا 

 فابتمعوني... ظّنني الّناس كذا 

 صرت مّرا

 !بعد يوم بصقوني 

فالّشاعر في ىذه األبيات يسخر من الّناس الذين إذا وجدوا إنسانا حسن األخالق و 
الّتربية يقومون باستغاللو في خدمة مصالحيم الّشخصّية، ظّنا منيم بأنو ال يعمم بذلك و 
لكن عندما يكتشف مكرىم و خداعيم فإّنو سوف يثور ضّدىم و يتحّول بذلك إلى إنسان 

 .شّرير و مّر فبالتالي يبتعدون عنو و يتركونو

 :(2)في ممّصقة تيريب التي يقول فييا الّشاعر

                                                           
 .84، ص المصدر نفسو( 1)
 .91 المصدر نفسو، ص (2)
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 عمى شرفة مائمة

 ىل تصّدق أمر الّرشاوي: قال لي

 ...التي ىّربت في الجيوب 

 :إلى غاية قولو

 ...كيف ال يقدرون 

 !و قد ىّربوا أّمة كاممة؟

ففي ىذه الممّصقة الّشاعر يسخر و يتيّكم بالميّربين الذين ييّربون أموال الّدولة عن 
طريق الّرشاوي إلى بمدان أخرى ظّنا منيم بأّنيم يقومون بأعمال صالحة، بدون أن يضعوا 

في اعتبارىم قيمة ليذا الوطن الذي ىو وطنيم فتطغى الّرغبات عمى المبادئ، فيصبح 
 .اإلنسان متجّرد من اإلنسانّية، ال تيمو سوى مصالحيم الّشخصّية فقط

 :(1)أما في ممّصقة بخس  التي يقول فييا الّشاعر

 ...في بالدي 

 كل شيء بثمن

 حّبة الممح و أعواد

 الثّقاب

 بباب... غمزة األنثى 

 كل شيء بثمن

                                                           
 .56عز الدين مييوبي، ممصقات، ص ( 1)
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 جرعة الماء

 و مفتاح الّسكن

 كل شيء بثمن

 ما عدا اإلنسان خذ ما

 شئت إن شئت

 و من غير ثمن

في ىذه األبيات يسخر الّشاعر من غالء األسعار في بالده التي أصبح كل شيء 
كل شيء بثمن حّبة الممح و : فييا بثمن و تبدو سخرّيتو واضحة أكثر فأكثر في قولو

أعواد الثّقاب، بمعنى أن األشياء التي يظّنيا اآلخرون بسيطة، ال يمكننا الحصول عمييا 
 .إال بثمن

 :(1)يقول الّشاعر

 قرأ العّراف يوما في يدي

 ...حكمة من بمدي 

 و ال... بيضة اليوم 

 جاموسة بعد غد

فينا الّشاعر يسخر من منطقنا و واقعنا الذي يدين بالقميل الحاضر، في حين يعد 
ويدين بالكثير الغائب و بالّتالي ما عمى اإلنسان سوى أن يتمسك بالّمحظة الّراىنة فالّمحظة 

 .الغائبة ال يمكن لنا التنّبؤ بيا
                                                           

 .60 المصدر السابق، ص(1)
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 :(1)أما في ممّصقة موضوعّية يقول الّشاعر

 ...افيم األمر بسرعة 

 ...إن من يبمع بحرا 

 كيف ال يبمع جرعة

ففي ىذه الممّصقة نجد الّشاعر يسخر من فئة معينة و ىي الفئة التي تقترف 
الكبائر، فشيء طبيعي أن تقترف الّصغائر، ألّن اإلنسان الذي يرتكب الكبائر ال يحسب 

 .أي حساب لمّصغائر بل يعتبرىا أمور بسيطة ال حرج فييا
 :(2)و في ممّصقة ترابندو التي يقول فييا الّشاعر

 رجاء سكوت
 اّلذي كنت أعرفو منذ عامصديقي 

 يعشعش في جيبو العنكبوت
 إذا ما استمّر عمى وضعو، سيموت

 ...ألّنو ال يممك المعرفة 
 و ىذه البطالة في حّقو مجحفة

ففي ىذه الممّصقة يسخر الّشاعر من وضع الجزائر التي أصبح العمل فييا يحتاج 
إلى أناس ذوي حكم و سمطة و رأي لكي يمنحوا لنا عمل، فمن ليس لو ذلك يبقى بّطاال 

مدى حياتو، و ربما تؤدي بو البطالة إلى الّسير في طرق أخرى كالّسرقة و غيرىا من 
 .اآلفات االجتماعّية الخطيرة األخرى

 :(3)أما في ممّصقة صبر التي يقول فييا الّشاعر
                                                           

 .70عز الدين مييوبي، ممصقات ، ص (1)
 .126 ، ص نفسوالمصدر (2)
 .134، ص  نفسوالمصدر( 3)
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 ما الذي يفعمو
 الّطفل إذا باع

 و أعياه الحصار
 :إلى غاية قولو
 كل شيء قابل

 الّصبر خمة حميدة يجازى عمييا صاحبيا بالّثواب و برضوان المولى . لالنفجار
عّز و جّل ألن بعد الّصبر يأتي الفرج، و لكن الّصبر قد يطول عمى صاحبو مّما 

 .يدفع بو إلى االنفجار لذلك كان االنفجار مثارا لمّسخرية و الّتيّكم
 اليجرة من الوطن خمق سيء ألن اإلنسان في وطنو ينعم بكل متطّمبات الحياة  
و لكن سرعان ما تكون ىناك ظروف قاىرة تدفع بصاحبيا إلى اليجرة من وطنو إلى 

بمدان أخرى ظّنا منو بأن ذلك سوف يؤدي إلى تحسين أحوالو و ظروفو المعيشية لذلك 
 .فكثيرا ما كانت اليجرة موضع سخرّية و تيّكم لألدباء و الّشعراء

 :(1)يقول الّشاعر
 ...ألن البطالة تنيش لحمي 
 و تتركني عرضة لمخيال

 فإّنني ككل الّشباب أفّكر في اليجرة
 كي أحّسن حالي

الخّيانة سموك منبوذ، نيى عنو اإلسالم و أعد ألصحابو عذاب أليم و لكن سرعان 
لذلك نجد . ما نجد ىذه الخمة تتفّشى في المجتمع فتصبح عادة مستحّبة لدى الكثير

 .األدباء و الّشعراء لم يقصروا في الّسخرية من الخّيانة و الخونة
 :(2)يقول الّشاعر

                                                           
 .132عز الدين مييوبي، ممصقات، ص ( 1)
 .116. ، ص نفسوالمصدر (2)
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 يقولون أوضاعنا مستتبة
 و أعمم أن الخّيانة في وطني

 .سّنة مستحّبة 
 :الّسخرية الثقافية- ج

ألن الواقع الثّقافي مرتبط ارتباطا وثيقا بالواقع الّسياسي، فقد ظّل الواقع الثّقافي في 
الجزائر متخّمفا، لتخّمف األنظمة الّسياسّية التي كانت تحكميا، فكان الخواء الثّقافي و 

اإلرىاب الفكري و القمع الّسياسي و ما يصاحب ذلك من اختالل في الموازين، و سقوط 
 .(1)القيم االجتماعّية، موضوعات لسخرّية المجتمع

 :(2)يقول الّشاعر في ممّصقة شيادة

 ...في بالدي 

 عندي شيادة:ال تقل

 "أزىر"و " سربون"أو أنا خّريج 

 إن لإلنسان مميون والدة

 و ىو بّطال و مشبوه بمحضر

 ...ال تقل شيئا 

 فإن الوضع محكوم بعاده

 كّل من يحمم طبعا

                                                           
 العراق،  عبد الرحمن محمد محمود الجبوري،الّسخرية في شعر البردوني، المكتب الجامعي الحديث، جامعة كركوك(1)
  .144، ص 2011، (ط.ب)

  .43عز الدين مييوبي، ممصقات، ص (2)
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ففي ىذه الممّصقة نجد الّشاعر يسخر من الواقع الثّقافي المتدّني في بالده، و ىكذا 
فاّلذي يممك شيادة ال أىمية لو، و خريجي الجامعات ميما كانت عريقة، و أعطى لنا 

" األزىر"و ىي من أكبر الجامعات الفرنسّية باإلضافة إلى جامعة " الّسربون"مثال جامعة 
و ىي من أكبر الجامعات الّمتان تخّرج منيما العديد من األدباء و العمماء، فال أىمّية لكل 

حيث نجد أن المثّقف يعيش فقر مدقع      يموت "ىذا، فالّسمطة ال تمتفت إلى كّل ىذا، 
جوعا و ال يثير اىتمام الّسمطة أال بقدر وقوفو ضّدىا، فالثّقافة سمعة كاسدة في مجتمع 

 .(1)"تسوده حالة من الفوضى و االضطراب الّسياسي و تتحّكم فيو المصالح الشخصّية

فالمثّقف إذا نطق و قال عندي شيادة، قام أصحاب الّسمطة و الرأي بتقييد اسمو 
ووضعو في قائمة المرضى و يدلونو عمى أي عيادة، بمعنى يعتبرونو بأنو مجنون ويتضح 

 :(2)ذلك جميا في قول الّشاعر

 أنت إن قمت عندي شيادة

 أو إذا قمت ليم عندي إرادة

 ...فيبدو اسمك في قائمة المرضى 

 و قادوك إلى أي عّيادة

 ىكذا الوضع يفّكر

 :(3)حيث تبدو سخرّيتو حاّدة في قولو

 و سّبح باسم أرباب القّيادة
                                                           

   عبد الرحمن محمد محمود الجبوري،الّسخرية في شعر البردوني، المكتب الجامعي الحديث، جامعة كركوك:ينظر(1)
 .144، ص 2011، (ط.ب)العراق، 

 .44عز الدين مييوبي، ممصقات، ص (2)
 .45 المصدر نفسو، ص (3)
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 ...في بالدي 

 أصبح الّتسبيح لمّسمطة

 من بعض العبادة

ففي ىذه األبيات يسخر الّشاعر من أصحاب الحكم و الّسمطة بمغ بيم األمر إلى 
أن يذّلموا المثّقف و يجعمونو في خدمتيم و خدمة مصالحيم و شّبو الّشاعر ىذا الخضوع 

 .و المذّلة بأّنو نوع من الّتسبيح ليذه الّسمطة و اعتبارىا نوع من العبادة

أما في ممصقة مفارقة نجد أن الّشاعر يسخر من وضعو و وضع الّشعراء 
والروائيين، ألن الّشعب ال يعرف شيئا عن الّشعر و قضايا الّنقد و الفكر المعاصرو إّنما 

و ىو نجم كرة قدم جزائري سّجل ىدفا تاريخّيا : كل ما يبدعو ىؤالء ال يساوي كعب ماجر
 . في نيائي كأس أوروبا1987بكعب قدمو في مرمى بايرن ميونيخ عام 

فينا الّشاعر يسخر من حال الّشعراء و األدباء الذين يعانون الفقر و ال يكسبون 
شيئا من وراء إبداعاتيم من شعر و نثر في حين يكسب العب كرة القدم ماجر الماليين 

 .بمجرد تسجيل ىدف واحد

فالّشاعر ىنا يريد أن يوصل لنا الّصورة التي يعيشيا الّشعراء و األدباء و المبدعين 
 :(1)في الجزائر و يبدو ذلك واضحا في قولو

 ...في بالدي 

 ال نقل إّني شاعر

 أو روائي مغامر

 :(1)إلى غاية قولو
                                                           

 .51عز الدين مييوبي، ممصقات ، ص (1)
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 ...إن ما يبدعو الخمق جميعا 

 !" (*)ماجر"ال يساوي كعب 

أما في ممّصقة غيبوبة يسخر الّشاعر و يتيّكم من حال بالده الجزائر التي أصبحت 
فييا الجرائد تقتات يوميا و بمغت حدة سخرّيتو منيا إلى أن شّبييا بالّطعام اليومي، بمعنى 

أن اإلنسان ال يستطيع العيش من دونو، و ذلك لتتّبع جميع األخبار التي تدور عمى 
الّساحة من فوز و انيزام و العقاب المترّتب عن اليزيمة سواء تعّمق األمر بالاّلعب اّلذي 

يبدو في بيتو نجم و في الميدان خائب أو الحّكام، و شممت سخرّيتو ىذه حتى الّشعراء 
اّلذين يخطئون و ال يجيدون قواعد الّنحو و العروض فيرتكبون من جّراء ذلك العديد من 

فالّشاعر ىنا نجده يتساءل من نحاسب بقولو فمماذا نكتب الّشعر و ىذا العقل . األخطاء
غائب، يسخر ىنا من طائفة من الّناس الذين يّدعون القدرة و الكفاءة، و لكن في الميدان 

 .يظيرون عمى حقيقتيم بأّنيم أناس خائبون و غير قادرين

 :(2)و يظير ذلك في قولو

 ...في بالدي 

 خبزنا اليومي أخبار الماّلعب

 بين فوز و انيزام

 :إلى غاية قولو

 شاعر يخطئ في الّنحو و بحر المتقارب
                                                                                                                                                                                

. 51عز الدين مييوبي، ممصقات، ص (1)
 في نيائي كأس 1987نجم كرة قدم جزائري سجل ىدفا تاريخيا بكعب قدمو في مرمى بايرن ميونيخ عام : ماجر)*( 

 .أوربا
 .52المصدر السابق، ص ( 2)
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 :إلى أن يختم ممّصقتو بقولو

 (1)فمماذا نكتب الشعر و ىذا العقل غائب؟

فينا الّشاعر يتساءل عن وضعو إذا ابتعد عن الكتابة حيث : أما في ممّصقة موت
نجد استفيام ماذا يحدث لي و كأن الّشاعر ىنا يعتبر الكتابة ىي اليواء الذي يستنشقو 
وىي المكان الذي يمجأ إليو حين يرى الفساد في المجتمع، و بيا يخّفف و لو القميل من 

 .آالمو و جراحو

فالكتابة ىي عبارة عن متنّفس لمّشاعر فإذا تركيا يشعر باليأس الّشديد اّلذي يؤدي 
 :(2)بو إلى الموت و يظير ذلك في قولو

 ما اّلذي يحدث لو أطفأت

 فانوس الكتابة؟

 يوقد اليأس بأضالعي

 قناديل الّرتابة

لقد تيّكم بعض األدباء بما كانوا يعانون من بؤس ألن حّظيم عاثر، أو ألن سوق 
األدب كاسدة فال المموك يسخرون، و ال األمراء يشّجعون و ال األغنّياء يجودون، و ال 

الحكومات تعني بيم و ليس ليم كسب يدّر عمييم ما يسّد حاجاتيم، و ىم في الوقت نفسو 
ذوو حّس مرىف و نفوس طموحة، و خيال مشبوب، فكان في تصوير بعضيم لبؤسو 
ضربا من المبالغة، ألّنيم مدوا أعينيم إلى أكثر مّما نالوا، و وجدوا الجّيال من حوليم 

                                                           
 .53عز الدين مييوبي، ممصقات، ص (1)
 .76 المصدر السابق ، ص(2)
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أصحاب جاه و ثراء فاستصغروا أرزاقيم بالّنسبة إلى ىؤالء و ميما يكن من شيء ففي 
 .(1)تيّكم ىؤالء األدباء بأنفسيم تصوير لبؤس حقيقي أو بؤس موىوم

المصري " نصر الّدين الحمامي" إّنك لتجد الّتصوير الفكو و الّتورية الحموة في قول
 .(2)( م1312/  ه712المتوفي سنة )

 و دار خراب بيا قد نزلـ         ُت و لكن نزلت إلى الّسابقة

تيا لمــورى شـاسعة  طريق من الطرق مسموكة      محجَّد

 فال فرق ما بين أني أكو       ن بيا أو أكون عمى القارعة

 :(3)أما شاعرنا عز الدين مييوبي فيقول

 صّفق الّناس لبيت الّشعر

 قال الّناس بدعة

 (*)نظر الّشاعر في القاعة 

 ثم استّل من عينو دمعو

 لم يقل شيئا

 ...و أحنى رأسو 

 غادرنا من دون رجعة

                                                           
 .34،ص 2001، (ط.ب)أحمد محمد الحوفي،الفكاىة في األدب أصوليا و أنواعيا،نيضة مصر،القاىرة، مصر،  (1)
 .235، ص  الدين مييوبي، ممصقات عز(2)
. 111 ، ص نفسوالمصدر (3)

  حدث لي)*( 
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فالّشاعر في ىذه الممّصقة يتأّلم و يتحّسر عمى ما آل إليو الّشعراء و األدباء، الذين 
أصبحوا ميمشين في المجتمع الذي ال يعطي ليم أي قيمة و أي اعتبار و كل ما ينطقون 

 .بو يعتبره الّناس ىو عبارة عن بدع و خرافات

 

 

 



 ثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــانيال الفصل 

 دراسة فنّية

 الّمغة: أوال

 األسموب: ثانيا

 أسموب الّتعريض- أ

 أسموب الّتكرار- ب

 أسموب األمر- ج

 أسموب الّطباق- د

 أسموب المراجعة و الحوار- ه

 الّصورة الّشعرّية: ثالثا

 اإليقاع: رابعا

 الموسيقى الّداخمّية- أ

 الموسيقى الخارجّية- ب
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 :دراسة فنّية

   :الّمغة: أوال

تعد الّمغة الّمبنة األساسية لألسمكب األدبي، ك تشكيميا أمر ميـ في بناء ىذا 
األسمكب، لذا ال بّد لمّشاعر أك األديب مف تخّير ألفاظو ك تجكيد صناعتيا فالّمفظ جسـ 

 .(1)ركحو المعنى

الّشعراء القدامى كانكا يقسمكف الّمغة إلى شعرّية ك أخرل غير شعرّية ليست كّؿ لغة 
مختبر لمّشعر ك ليس تفجير ك تكظيؼ ألّم لغة ك ىذا الفصؿ في حقؿ الّمغة ىك ما أقمؽ 

الّشعراء المعاصركف ك أّدل إلى الّثكرة عمى الّتراث ك ردع ىذا الفصؿ ك الّتصدع بيف 
ألفاظ الّمغة، ىذا الّسجف الذم جّسد فيو الّشعر ىك ما دفع بالّشعراء الحداثّييف إلى كسر 

 .(2)قضبانو ك إطالؽ عناف الّشعر في الككف عالّيا يطير حيثما يشاء

في ىذه الممّصقات نجد الّشاعر قد اعتمد عمى لغة سيمة ك بسيطة، ك قريبة مف 
الّمغة اليكمية يفيميا اإلنساف العادم بسيكلة ك ال يحتاج مّنا ذلؾ البحث عف ألفاظيا ك 
معانييا في القكاميس ك المعاجـ، ك يّتضح ذلؾ مف خالؿ قكؿ الّشاعر مثال في ممّصقة 

 :(3)كساطة

 في بالدم

 كّؿ شيء صار محككما

                                                           
 .120،ص (784-648)نيفيف محمد شاكر عمرك، الّسخرية في الشعر في العصر المممككي األكؿ ( 1)
 بشير تاكريريت، آليات الشعرية الحداثية عند أدكنيس دراسة في المنطمقات ك األصكؿ ك المفاىيـ، عالـ الكتب ( 2)

 .99، ص 2009، القاىرة، 1ط 

 .32عز الديف مييكبي، ممصقات، ص ( 3)
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 بقانكف

لذلؾ فقد ماؿ كثير مف شعراء الّسخرية إلى استعماؿ الّمغة العامّية أك الّدارجة في 
 :(1)" أنانّية"مكاقفيـ الّساخرة ك يبدك ذلؾ في قكؿ الّشاعر في ممّصقة 

 !ك ىك يدعك حّمكـ يا ناس عندم

 ك كالـ حزبكم ليس يجدم

 أحكـ الكرسي: ك لساف الحاؿ دكما

 كحدم

 !ك دعكا الّطكفاف بعدم

تّتضح أيضا ىذه البساطة ك الكضكح في الّمغة ك استعماؿ لمعامّية منيا في ممّصقة 
 :(3) في قكؿ الّشاعر(2)حيطيست

 مف رصيؼ لجدار

 مف جدار لرصيؼ

 مف ربيع لشتاء لخريؼ

 ناسكا طكؿ النيار

 مف رصيؼ لجدار

                                                           
 .56المصدر السابؽ ،ص ( 1)

 بطاؿ بالفصحى( 2)

 .66 المصدر نفسو،ص(3)
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 مف جدار لرصيؼ

 يده تسأؿ عف ظّؿ رغيؼ

 مّر عاـ 

 طمعت مف كّفو بعض شجيرات الخريؼ

نمحظ الّسيكلة في الّمغة تقريبا لدل جميع شعراء الّسخرية، ك رّبما كاف غرض 
الّشعراء مف ذلؾ ىك إيصاؿ المعنى إلى الّسامع ك تقريبو منو بكممات سيمة ك بسيطة ك 

 :(1)ذلؾ ما نجده في قكؿ الحيدرم

 أنا لك كنت رئيسا عربّيا

 لحممت المشكمة

 ك أرحت الّشعب مّما أثقمو

 أنا لك كنت رئيسا

 لدعكت الرؤساء

 ك أللقيت خطابا مكجزا

ك ىك أف نجمع بيف الّشيء ك ضّده ك قد ىذا ك نمحظ أيضا في ىذه الّمغة أسمكب الّطباؽ 
كرد ىذا األسمكب في ىذه الممّصقات ك يّتضح ذلؾ مف خالؿ قكؿ الّشاعر في ممّصقة 

 :(2)مزاج

                                                           
أحمد صبيح محيسف الكعبي، الّسخرية السياسية في الشعر العراقي الحديث مف نياية الحرب العالمية الثانية حتى ( 1)

 .130، ص 2012، مجمة جامعة كربالء العممية، المجمد العاشر، العدد األكؿ، (دراسة نقدية) ـ 1970عاـ 

 .84عز الديف مييكبي، ممصقات ، ص (2)



دراسػػػػة فنيػػػػػػػػػة:                                                         الفصؿ الثاني  

 

 
43 

 ..كنت حمكا 

 فابتمعكني... ظّنني الّناس كذا 

 صرت مّرا

 بعد يـك بصقكني

 :(1)كذلؾ كرد ىذا األسمكب في ممّصقة جنراؿ عكف، في قكؿ الّشاعر

 !غدا ... رجؿ ضّيع في حاضره الماضي 

 فنجد ىنا طباؽ بيف كممة الحاضر ك الماضي

 :(2)كرد أيضا الّطباؽ بيف كممة أكعد ك أخمؼ في قكؿ الّشاعر

 ىك إف أكعد أخمؼ

ىذا باإلضافة إلى أف شعر الّسخرية يأتي في مقطكعات قصيرة ال تتجاكز األربعة 
إلى خمسة أسطر، ك الّسبب في ذلؾ يرجع رّبما إلى أف الّشاعر في ىذه األبيات يمكنو 
 التعبير عما يختمج في نفسو مف مشاعر سكاء كانت مشاعر معبرة عمى األلـ أك الفرح 

 .ك غالبا ما تككف معبرة عمى األلـ

 

 

 

                                                           
 .29عز الديف مييكبي، ممصقات، ص ( 1)

 .55 المصدر نفسو، ص (2)
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 األسموب: ثانيا

جاء األسمكب بسيطا ك قريبا مّما يميج بو الّناس في أحاديثيـ، بعيدا عف الّرصانة 
كالجزالة ك األلفاظ الغامضة فجاءت لغة أدب الّسخرية ك الفكاىة كاضحة ك سيمة ك بعيدة 

عف التكّمؼ ك الغمكض بسبب الّتمازج الحضارم ك الثّقافي ك االجتماعي، فيك أدب 
مكّجو لمّناس بكاّفة طبقاتيـ، فيجب أف يككف أسمكبو قريبا مف أفياميـ، سريع األثر في 
نفكسيـ يستخدـ كثيرا مف األلفاظ الّشعبية، ك األلفاظ المتداكلة بيف الّناس ك التي يحتاج 

ألّف  . (1)إلى معرفة معانييا، حتى القارئ في أيامنا ىذه بعد مركر أكثر مف ألؼ عاـ عمييا
الّشاعر يمتمؾ قامكسا لغكّيا ساخرا تجّمى مف خالؿ العالمات الفنّية اّلتي كّظفيا الّشاعر 

في ممّصقاتو ك مف ذلؾ نجد مثال تكظيفو لمفعؿ الماضي كاف ك ىي عبارة عف فعؿ 
ماضي ناقص يحمؿ داللة مباشرة عمى الّنقص مف خالؿ المكقع اإلعرابي الذم ينسب 

 .إليو

باإلضافة إلى ذلؾ فإنو يشير إلى الّزمف الماضي إاّل في بعض حاالتو اإلستثنائية  
، ك لكف الذم جعمو دااّل عمى الّسخرية في ىذا (كاف)ك ىذا طبيعي بالّنسبة لمفعؿ الناقص 

  (كاف)فارتباط الفعؿ الّناقص  (...) (كميـ)النمكذج، ىك ارتباطو بالعالمة الّمغكية 

 .ىك مدعاة لمّسخرية (الكمـ)بػ 

 أ  : باإلضافة إلى ىذه العالمة ىناؾ عالمات كثيرة داّلة عمى الّسخرية فنمّثؿ لذلؾ
ىك أسمكب إنشائي غير طمبي ك غالبا ما نجده بكثرة في أغمب  : سموب الّتعّجبأ

 .(2)المدّكنات

                                                           
 (.108- 107)نزار عبد اهلل خميؿ الضمكر، الّسخرية ك الفكاىة في النثر العباسي،  ص ( 1)

حفيظة بف مزغة، الصكرة الفنية في شعر عز الديف مييكبي، ماجستير، كمية األداب ك العمـك االجتماعية  جامعة (2)
 .116، ص 2005 / 2004محمد خيضر بسكرة، 
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 .(1)نمثؿ لذلؾ بقكؿ الّشاعر في ممّصقة خمسة

 !ك لكّنؾ يا مكالم في حجـ الجّبار

 !أنت لك تدرم لما أرىقت عينيؾ بأعباء السؤاؿ

 ...ضحؾ الّسمطاف أعكاما ك قاؿ 

  ...!آه ما أكبرني

 ك ما أصغر ىاتيؾ الجباؿ: قاؿ لو الحاجب في خبث

 ...ما أكسخ ىذا القصر : قالت المرآة

 !ما ذنبي إذا كانت مماليكي ك تيجاني عتيقة : قاؿ القصر

 !إني ألمس األشياء في صمت سكل خيط الحقيقة : قالت المرآة

 .(2)نجد أيضا ىذا األسمكب في ممصقة مراباة

 !أحقا فقدت صكابي ؟

 !يدغدغ كؿ األحاسيس بالمنطؽ المتصابي

 :في قكلو كذلؾ

 !ألنؾ تحسف كشؼ الحساب

 ك يعمف في الّناس أنت أنت

                                                           
 .55عز الديف مييكبي، ممصقات، ص ( 1)

 .120المصدر نفسو، ص( 2)
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 !عمى رأس قائمة االنتخاب

باإلضافة إلى أسمكب الّتعّجب اّلذم يستعمؿ لمّداللة عمى السخرّية ىناؾ أسمكب آخر 
 :ك ىك

 : أسموب االستفهام ب

ك الطمب يستدعي مطمكبا " االستفياـ كما جاء في اإليضاح، أسمكب إنشائي طمبي 
 .(1)" غير حاصؿ كقت الّطمب، المتناع تحصيؿ الحاصؿ

أسمكب االستفياـ نجده بكثرة في ىذه الممّصقات، ك في أغمب األحياف نجده مقركنا 
 .أك بأدكات أخرل (؟)بعالمة االستفياـ 

 ك نعطي – ليس ليا جكاب –ك ىك أسمكب يدّؿ عمى حيرة الكاتب بتقديـ أسئمة 
 :(2)مثاال عمى ذلؾ قكؿ الّشاعر في ممّصقة قضّية

 ىؿ تراىا مبيموْ 

 في ركاؽ المحكمة؟

 :(3)نجد ىذا األسمكب حاضرا أيضا في قكلو

 ...سألكا الحزبّي يكما 

 !كيؼ تمتّص البطالة ؟

 ...ما أيسر ىذا األمر : قاؿ
                                                           

 .129حفيظة بف مزغة، الصكرة الفنية في شعر عز الديف مييكبي، المرجع السابؽ، ص ( 1)

 .146عز الديف مييكبي، ممصقات، ص ( 2)

 .101المصدر نفسو، ص  (3)
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 !كيؼ ؟: قالكا

 ال محالوْ -  طبعا–الحّؿ في الّصحراء : قاؿ

 !ما الذم تعنيو قالكا ؟

 إف نحف حرثنا البحر: قاؿ

 ....قد نحتاج في يـك 

 لتصدير العّمالوْ 

 ؟!عالة ... ترل ىؿ أصبح الّشعب عمى األحزاب : قمت في نفسي

 في ىذه الممّصقة بعالمة لغكية تكررت كثيرا، ك – ك الّتعجب –يرتبط االستفياـ 
، ك في ىذه الممّصقة كثيرا ما نجد (األحزاب)، (الحزبيّ )بصيغ كثيرة فمنيا  (الحزب)ىي 

 !الّشاعر مزج بيف االستفياـ ك الّتعّجب ك ذلؾ في قكلو كيؼ تمتّص البطالة ؟

 !كيؼ ؟: قالكا: في قكلو

( 1)!ما اّلذم تعنيو قالكا ؟: كذلؾ قكلو

 :مف األساليب التي اعتمدىا الكاتب نجد أيضا

 :أسموب الّتعريض- ج

، ك يعبث بخصمو بطريقة خفّية في الّتعريض يناؿ األديب الّساخر مف المسخكر منو
ذكّية مؤلمة في الكقت نفسو، ك بذلؾ يكفر الّتعريض جمالية في الّتعبير ك الّطرافة في 
القكؿ، ك مف ثـ يبعث المتعة في نفس القائؿ ك نفس المستمع ك المّطمع عمى القكؿ 

                                                           
 .125ينظر حفيظة بف مزغة، الصكرة الفنية في شعر عز الديف مييكبي، ص ( 1)
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المعرض، لقد كثر استعماؿ ىذا الّمكف في ممّصقات عز الّديف مييكبي، ألّنو كسيمة مف 
 .(1)كسائؿ الّتعبير عف اىتماماتو المختمفة 

حيث يعرض فييا بشكؿ الفت لمّنظر بأعماؿ الّسياسّييف ك  (تيريب)نشير مثال إلى 
 :(2)المسؤكلييف اّلذيف يستغّمكف الّناس ك يسمبكف أمكاليـ إذ يقكؿ

 عمى شرفة مائمة

 ىؿ تصّدؽ أمر الّرشاكم: قاؿ لي

 ...التي ىّربت في الجيكب 

 ك أمر مالييرنااليائمو؟

 ىؿ تصّدؽ  ما كتبتو الّصحافة؟

 ...لماذا الّتعجب يا صاحبي : قمت

 ..كيؼ ال يقدركف 

 !؟ك قد ىّربكا أّمة كاممة

ك باإلضافة إلى ىذه األساليب نجد أيضا أسمكب الّنيي، ك المقصكد بو طمب الكّؼ 
الّناىية، ك  (ال)عف الفعؿ استعالء، ك لو صيغة كاحدة ىي الفعؿ المضارع المسبكؽ بػ 

 .(3)(ال تفعؿ )ك الّنيي  (فعؿ)ىك كاألمر في االستعالء، إال أف األمر يككف بمعنى 

                                                           
 .32ينظر إيماف طبشي، النزعة الّساخرة في قصص السعيد بكطاجيف، ماجستير، ص ( 1)

 .91عز الديف مييكبي، ممصقات، ص ( 2)

دراسة تحميمة تطبيقية - شعيب بف أحمد بف محمد عبد الرحمف الغزالي، أساليب الّسخرية في البالغة العربية ( 3)
 .123 ق، ص 1414،  -(ماجستير)
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الّنيي يحمؿ دالالت متعّددة، فقد تككف داللتو داللة الكّؼ عمى الّشيء عمى كجو 
االستعالء، أك تككف داللة أخرل تختمؼ باختالؼ األغراض التي يمكف معرفة داللتيا مف 
خالؿ سياؽ الكالـ أك المكضع الذم كردت فيو ك يّتضح ذلؾ في قكؿ الّشاعر في ممّصقة 

 :(1)شيادة

 ال تقؿ عندم شيادة

 "أزىر"ك " سربكف"أك أنا خريج 

 ال تقؿ شيئا

قكؿ الّشاعر في ممّصقة : كذلؾ نجد ىذا األسمكب في الكثير مف المكاضع منيا مثال
 :(2)نعمة

 ال تكف ذئبا

 :ك كذلؾ

 ال تكف أفعى

 .ك الّنيي في ىذه األبيات كرد في طمب الكّؼ عمى الفعؿ عمى كجو اإلستعالء

 :أسموب الّتكرار- د

فالّتكرار يعد نسقا تعبيرّيا يعتمد عميو في بيئة القصيدة العربّية سكاء نثرّية كانت أـ 
عمكدية يقـك فييا الّتكرار عمى أساس مف الّرغبة لدل الّشاعر، ك نكع مف الجاذبّية لدل 

                                                           
 .43عز الديف مييكبي، ممصقات، ص ( 1)

 .33المصدر نفسو، ص  (2)
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القارئ مف خالؿ معاكدة تمؾ الّسمات التي تأنس إلييا الّنفس التي تتمّيؼ إلى اقتناص ما 
 .(1)كراءه مف دالالت مثيرة

يؤكد الجاحظ عمى ضركرة اإلفادة، فيرل أف الّتكرار ال بد أف يككف لفائدة ك إاّل كاف 
الكالـ عّيا ك تفاىة، فال بّد مف كجكد زيادة معنكّية كراء زيادة المبنى يقصدىا المتكمـ مف 

 .(2)تكراره، ك إاّل كاف كالمو خارجا عف نطاؽ البالغة ك البياف

 :(3)نعطي أمثمة عمى ذلؾ قكؿ الّشاعر في ممّصقة سقكط

 سقطت مف يدم كردةٌة 

 مف يدم سقطت كردةٌة 

 كردة سقطت مف يدم

 سقطت كردة مف يدم 

 ال ييـ

 ك لكّنيا سقطت

ففي ىذه الممصقة يبدك أسمكب الّتكرار كاضحا ك جمّيا ك رّبما يريد بو الّشاعر مثال 
لفت انتباه القارئ ألىّمية المكضكع الذم يتحّدث عنو، فيجعمو يتمّعف فيو بدّقة لمكصكؿ 

                                                           
صالح، الظكاىر األسمكبية في شعر نزار قباني، مجمة كمية اآلداب ك العمـك اإلنسانية ك االجتماعية، العدد اؿلحمكحي ( 1)

 .82، ص 2011، جانفي - بسكرة–الثامف، جامعة محمد خيضر 

شعيب بف أحمد بف محمد عبد الرحمف الغزالي، أساليب الّسخرية في البالغة العربية دراسة تحميمية تطبيقية، ص ( 2)
138. 

 .91عز الديف مييكبي، ممصقات، ص ( 3)
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إلى غاية الّشاعر مف كرائو كما نجد ىذه الّظاىرة أيضا في ممّصقة رّبما حيث يقكؿ 
 :(1)الّشاعر

 رّبما تنجب بعد اليأس عاقر

 رّبما يحكمنا في دكلة القانكف بالكعبيف ماجر

 رّبما يمتمؾ الّذرة شعب جائع مف دكف حاضر

 رّبما يحكـ عرش الّصيف قاصر

 رّبما يحترؼ الّتأليؼ تاجر

إلى آخر الممّصقة حيث نجد الّتكرار في كممة رّبما حيث نجد الّشاعر ىنا ك كأّنو 
 .يتنّبأ بحدكث شيء يكاد أف يككف مستحيؿ الحدكث

 :أسموب األمر- ه

يقصد بو طمب الفعؿ عمى كجو االستعالء، ك االستعالء ىك أف ينظر اآلمر عمى 
، ك لقد جاء ىذا األسمكب  (2)أّنو أعمى منزلة ممف يخاطبو سكاء أكاف أعمى منزلة أـ ال

 .في مدّكنة مييكبي بقّمة

 :(3)لـ يكثر مف استعمالو ك نستدّؿ عمى ذلؾ بقكؿ الّشاعر في ممّصقة نعمة

 ك كف شاة بغابة

                                                           
 .33 المصدر السابؽ، ص(1)

، المرجع السابؽ، ص (784-648)نيفيف محمد شاكر عمرك، الّسخرية في الشعر في العصر المممككي األكؿ ( 2)
131. 

 .33عز الديف مييكبي، ممصقات، ص ( 3)
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 :(1)كذلؾ في قكلو

 ك كف مثؿ الّنعامة

 :(2)ك نجد أيضا ىذا األسمكب في قكؿ الّشاعر

 !إّنما كف لبؽ

 :(3)ىذا باإلضافة إلى قكؿ الّشاعر في ممّصقة مكضكعّية

 افيـ األمر بسرعة

 :أسموب المراجعة و الحوار- و

قد كرد ىذا األسمكب تقريبا في ممّصقة كاحدة فقط، ك أسمكب الحكار ىك أف يأتي 
 .شخص بكالـ فيرّد عميو آخر بكالـ ك غالبا ما يككف بألفاظ مثؿ قاؿ، قمت

 :(4)يّتضح ىذا األسمكب مف خالؿ قكؿ الّشاعر

 ك ما أصغر ىاتيؾ الجباؿ: قاؿ لو الحاجب في خبث

 ...ما أكسخ ىذا القصر : قالت المرآة

 !ما ذنبي إذا كانت مماليكي ك تيجاني عتيقة: قاؿ القصر

 .إّني ألمس األشياء في صمت سكل خيط الحقيقة: قالت المرآة

                                                           
 .33عز الديف مييكبي، ممصقات ، ص (1)

 .71 المصدر نفسو، ص (2)

 .70 المصدر نفسو، ص (3)

 .55 المصدر نفسو، ص (4)
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  : الّصورة الّشعرّية: ثالثا

 مما سبؽ تتبّيف لنا طبيعة الّصكرة عند ىذا الّشاعر كعنصر جمالي لو ممّيزاتو 

ك خصائصو ك يّتضح ذلؾ مف خالؿ لغة الّشاعر ك أسمكبو ك ذلؾ بتصكيره لمكقائع 
الحاصمة عمى الّساحة، ك خاصة الّساحة الّسياسّية، ك يّتضح ذلؾ مف خالؿ ممّصقاتو 

فمف يقرأىا يجد أف الّشاعر كاف اىتمامو منصّبا عمى الجانب الّسياسي لذلؾ جاءت معظـ 
ممّصقاتو سياسّية يتحّدث فييا عف الحكـ ك الحكّاـ ك الّسيادة ك األحزاب ك لكي نقرب 

 :(1)الفكرة أكثر فأكثر نعطي مثاال في قكلو

 ...في بالدم 

 كؿ حزب يّدعي ما ليس يبدم

 ...فيك ال يممؾ حاّل 

 ...إّنما األفكار يبدم 

 !ك ىك يدعك حّمكـ يا ناس عندم

 ...ك كالـ حزبكم ليس يجدم 

 ...أحكـ الكرسي كحدم : ك لساف الحاؿ دكما

 !َك َدُعك الّطكفاف بعدم... 

إف ىذه الممّصقة تحمؿ عالمات داّلة عمى تصكير كاقع سياسي أك بتعبير أصح 
ظاىرة سياسّية تتمّثؿ في الحزب، لذلؾ فمف يتمّعف بالّنظر فييا يجد معظميا ممّصقات 

سياسّية تحمؿ معجما لغكيا سياسيا يتمّثؿ في الحزب ك األحزاب ك الحاكـ ك التّنافس عمى 
                                                           

 .101عز الديف مييكبي، ممصقات، ص ( 1)
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الكرسي، ك رّبما كاف الّسبب في ذلؾ يعكد إلى الّظركؼ الّسياسّية العصيبة التي عاشتيا 
 .الجزائر في تمؾ الحقبة الزمنّية

ألف ككف عز الّديف مييكبي أديب ك شاعر ال ينفني اىتمامو بالّسياسة ك بحاؿ 
شعبو ك معاناتو مف ىذا الكضع في أسمكب ال يخمك مف الّسخرية الحاّدة مف الحّكاـ 

 .المستبدّيف ك التيّكـ بيـ، ك بذلؾ لإلنقاص ك لك بقدر قميؿ مف آالمو ك حزنو

كؿ كاحد حّر في اف يطرح أفكاره بالّطريقة اّلتي يراىا :" ك ىك القائؿ في أحد حكاراتو
مناسبة ك أف يكصؿ رأيو إلى اآلخر ك أف يقكؿ كممة بكؿ حرّية التجاه الكّتاب الجزائرّييف 

ىي ىيئة ال يمكف دكرىا في إنتاج أفكار المجتمع ك لكف نحف شعرنا أف ىناؾ جيال ك 
 .(...)أصكات أخرل بحاجة إلى مساحة لمّتعبير ك األداء ك الّنشاط ك العمؿ الثّقافي 

 .(1)أما أف نقكؿ ليذا أكتب مف اليميف إلى اليسار، أك كذا ك كذا، فيذا ليس دكرنا

أما كشخص ك كمكاطف جزائرم فمف حّقي أف أختار التكّجو الّسياسي الذم يناسبني 
 .(2)"ك قناعتي الّسياسّية ال تتعارض مع قناعتي اإلبداعّية

مما سبؽ نجد شاعرنا مييكبي متعّمؽ تعّمقا شديدا بالّسياسة، ك يبدك ذلؾ مف إىتمامو 
ك تتبعو لمحكادث التي تحدث عمى الّساحة، حيث نجده ينقميا لنا ك لمّشعب ك جاء ذلؾ 

 .رّبما لتنبيو الّشعب ك إيقاظو ك نشر التكعّية فيو

 :(3)يقكؿ الّشاعر في ممّصقة تجارة: ال يّتضح ذلؾ إال بمثاؿ

 ...في بالدم 

                                                           
 .125حفيظة بف مزغة، الصكرة الفنية في شعر عز الديف مييكبي، ص ( 1)

 .126المرجع السابؽ، ص ( 2)

 .50عز الديف مييكبي، ممصقات، ص ( 3)
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 ساد تّجار المبادئ

 ...صادركا الّشمس 

 ك حيف الّشمس باتت نكرسا بيف المكانئ

 أعمنكا في الّناس حاالت الّطكارئ

 ك أعّدكا ما استطاعكا

 مف مخابئ

يّتضح مف ىذا المقطع أّنو يحمؿ مجمكعة مف المعاني ك الّدالالت ال يمكف لمقارئ 
فيميا بالرجكع إلى القكاميس ك المعاجـ فقط بؿ ال بّد لو مف معرفة داللتيا ربما بالّرجكع 
 .إلى تتّبع األحداث عمى الّساحة الّسياسّية، ك ذلؾ لكي تّتضح الّصكرة بشكؿ كّمي ككاضح

كأف يؤكؿ إشارة الّتجارب بالّمذيف يحسنكف الكالـ ك ال شيء غير الكالـ ك تتعّمؽ 
الّداللة أكثر عند ربطيا بالمبادئ ك ىي تحمؿ ىذه الّصكرة داللة خطيرة عمى كضع 

المبادئ في ىذا المكقع بالنسبة إلى الّصكرة الّسابقة فميا عالقة بإعداد المخابئ، ك لكي 
، التي تقترب مف المعنى أكثر ألّنيا "إبتالع"تّتضح لنا الفكرة أكثر نذىب إلى ممّصقة 

 :(1)تحمؿ مف العالمات الّدالة عمى حقيقة الكضع حيث يقكؿ الّشاعر

 ...في بالدم 

 تكثر الحيتاف

 أنا إف حاكلت شيئا

 قاؿ لي الّسمطاف
                                                           

 .85عز الديف مييكبي، ممصقات، ص ( 1)
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 أنت إف حاكلت

 ...شيئا 

 ...حالت الحيتاف 

 ال أرل شيئا

 بقصرم

 اسمو إنساف

التي تتمحكر حكليا الممّصقة، ك لمعرفة الّداللة " الحيتاف"نأخذ مف ىذه الّصكرة إشارة 
الحقيقّية لمحيتاف يجب أف نرجعيا إلى معناىا المعجمي، ألف الّداللة الكمّية لمّصكرة تظير 

 .(1)بالربط بيف الّصكرة الّداللّية ك الّصكرة المرجعّية

مما سبؽ يمكف لنا القكؿ بأف الّصكرة أك الّصكر الّشعرية لمّشاعر ال يمكف لنا فيميا 
ببساطة إاّل مف خالؿ الّرجكع إلى المعجـ الّتاريخي الرتباطيا بالجانب الّسياسي كفي 

بعض األحياف بالّرجكع أيضا إلى المعجـ الّمغكم، ك ذلؾ مف أجؿ معرفة الّداللة الكاممة 
 .لمّصكرة الّشعرية التي رسميا لنا الّشاعر ك مضمكنيا

 

 

 

 

                                                           
 .127حفيظة بف مزغة، الصكرة الفنية في شعر عز الديف مييكبي، ص ( 1)
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 اإليقاع: رابعا
تشّكؿ المكسيقى جرسا ذلؾ مف خالؿ الّصكت كالحركة فيما يشّكالف ما يسمى باإليقاع 

كنعني بو الّتكرار المنتظـ في الّسمسمة الكالمّية لالنطباعات »" Rythme"كاإليقاع 
 (1)«الّسمعية المماثمة التي تنشأ مف مختمؼ العناصر الّنطقية أم الخاّصة بالّنطؽ

بأنو كؿ ظاىرة نشعر أك نقـك بيا كالبد أف »كيعرفو الدكتكر عبد الرحمف تيبرماسيف 
كالّزمنّية " structure"تستجيب لعنصريف مف العناصر الّثالثة الّتالية، البنية 

"périodicité " كالحركة"mouvement "(2)«كالمعمكؿ بو البنية كالزمنّية     
صدل األصكات التي تالقت محّممة بظالؿ الّتجربة كتحركت بفعؿ »كاإليقاع أيضا ىك 

العاطفة متفاعمة مع خياؿ فاعؿ ليككف الّناتج تعبيرا مفعما بتكقعات أمضيا االنفعاؿ 
 (3)«كأرىقتيا حركة اإلبداع

فاإليقاع ناتج عف األثر الذم يتركو مكضكع القصيدة في نفس الّشاعر، كمدل تأثره بذلؾ 
 .المكضكع، كالّصدل الذم يتركو في نفسية الّشاعر 

كبما أف مكضكع الّشاعر ىك الّسخرية مف األكضاع الّسياسّية أك االجتماعّية كالثقافّية 
السائدة في البالد كأغمب مكضكعاتو الّسخرية مف الحّكاـ كالّسمطة، فطبيعي جدا أف يككف 

 .اإليقاع ناتج عف حزف كألـ ناتجيف مف الّظركؼ المعاشة
 المكسيقى الّداخمية كالمكسيقى الخارجية : كاإليقاع يمكف أف ندرس فيو نكعيف مف المكسيقى

 
 
 

                                                           
 محمد اليادم بكطارف، المصطمحات المسانية كالبالغية كاألسمكبية كالشعرم، انطالقا مف التراث العربي كمف (1)

   328، ص(ـ2008/ق1424)الدراسات الحديثة، دار الكتاب الحديث، القاىرة، الككيت، الجزائر، ط

يقاع الشعر العربي، دار الفجر لمنشر كالتكزيع، القاىرة، ط: عبد الرحمف تيبرماسيف  (2)  80، ص2003، 1العركض كا 

  37ـ، ص2006، (د، ط)، (د، ب)محمكد عسراف، البنية اإليقاعية في شعر شكقي، مكتبة بستاف المعرفة،  (3)
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 الموسيقى الّداخمية - أ

ذلؾ االنسجاـ الّداخمي الذم ينبع مف الّتكافؽ المكسيقي بيف : يقصد بالمكسيقى الّداخمية
 (1)األلفاظ كداللتيا حينا كبيف الكممات كبعضيا كببعض حينا آخر

 سمسمة مف األصكات –قبؿ كؿ شيء - إف كؿ عمؿ أدبي ىك : ليذا قاؿ بعض الّنقاد
 (2)ينبعث عنيا المعنى

عند قراءتنا ليذه الممّصقات نجد ذلؾ االنسجاـ بيف األلفاظ كداللتيا كيظير ذلؾ في قكؿ 
  (3 ):الّشاعر

 صفؽ الّناس لبيت الّشعر
 قاؿ الّناس بدعة

 نظر الّشاعر في القاعة 
 ثـ استّؿ مف عينو دمعة 

 ....لـ يقؿ شيئا
 كانحنى رأسو 

 غادر مف دكف رجعة
فالقارئ ليذه األبيات يجد انسجاـ بيف الّمفظ كمعناه بسيكلة، كال يحتاج منو ذلؾ إلى 

 .البحث العميؽ كالتمّعف فييا
 :الموسيقى الخارجّية  - ب

تتمثؿ في المظير الخارجي لمقصيدة مف شكميا كأىـ الحركات المييمنة عمييا، باإلضافة 
 .إلى التفعيالت كالبحر الذم كتبت القصيدة عمى منكالو، ككذلؾ الكزف كالقافية

                                                           
  .678الّسخرية في الشعر المصرم في القرف العشريف، ص: سعيد أحمد غراب  (1)

 .   678 المرجع نفسو، ص(2)

  .  111ممصقات، ص:  عز الديف مييكبي(3)
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مف حيث الّشكؿ نجد أف القصيدة تنتمي إلى الّشعر الحديث، أك القصيدة المعاصرة أك 
كما يقاؿ لو الّشعر الحّر أك شعر الّتفعيمة الذم يرّدد فييا الّشاعر تفعيمة كاحدة في كّؿ 

 .بيت  كيظير ذلؾ أثناء الّتقطيع
 (1)يقكؿ الّشاعر في ممّصقة تيريب

 َعَمى ُشْرَفٍة َماِئَمْو 
 َعَمْى ُشْرَفِتْف َماِئَمْو 

//0/0//  0/ 0//0  
 فعؿ/ فعكلف/  فعكلف  

 مف خالؿ تقطيعنا لبيت مف ىذه القصيدة كجدناىا تنتمي إلى بحر المتقارب
كسمي بالمتقارب لما فيو مف حرّية كحركة فمـ تفتو اإلشارة إلى أّنو بحر فيو رّنة كنغمة 

  (2)مطربة عمى شّدة مأنكسة كىك أصمح لمعنؼ كالّسير الّسريع
 (3 ):أما في قكؿ الّشاعر في ممّصقة فتكل

 ِإنََّيا َأْصُؿ الَفِجيَعْو 
 ِإْنَنَيْا   َأْصُمْمَفِجيَعْو 

///0/  0/0//0/0  
 فاعالتف  فاعالتف 

 عند تقطيعنا لبيت مف ممّصقة فتكل كجدناىا تنتمي إلى بحر الّرمؿ
 : الذم تترّدد فيو تفعيمتيف(4)كسمي بالّرمؿ ألف الّرمؿ نكع مف الغناء يخرج مف ىذا الكزف

 فاعالتف ، فاعالتف 
                                                           

 .91ممصقات، المصدر السابؽ ص: عز الديف مييكبي (1)

البنية اإليقاعية في شعر أبي تماـ، بحث في تجميات اإليقاع، تركيب كداللة كجماال، عالـ الكتب : رشيد شعالؿ (2)
  . 96، ص(ـ2011/ق1432)الحديث، أربد، األردف، 

 107ممصقات، ص: عز الديف مييكبي (3)

 .96البنية اإليقاعية في شعر أبي تماـ، ص: رشيد شعالؿ (4)
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 كألف القافية جزء ال يتجزأ « بدييي أنو ال شعر بدكف إيقاع كال إيقاع بدكف كزف كقافية» 
مف البيت فميس مف المقبكؿ فصميا عف الكزف بأم حاؿ مف األحكاؿ كليست القافية كما 

  (1)«إال عّدة أصكات تتكرر في أكاخر األشطر كاألبيات مف القصيدة»قيؿ 
كيرل قدامة أف القافية ينبغي أف تتّكج البناء الّصكتي كأف تعمف في الكقت نفسو عف نياية 

 (2)«الّتركيب كاإليقاع»المعنى لضماف تكافؽ بيف 
 لذات الّركم ال «المقّيدة»لذلؾ نجد عمى الّصعيد المكسيقي ليذه الممّصقات ىيمنة القكافي 

ساكف كالتي تستيدؼ جرياف  المدلكؿ الّشعرم كتخزينو لتفجيره في لحظة المنتيى، لذلؾ 
 عمى تكرار تفعيمة مف – عركضيا –نجد بأف البنية المكسيقّية ليذه الممّصقات تقـك 

تفعيالت البحكر الّصافية المعركفة كيمكف أف نستدّؿ عمى كؿ ما قمناه بممصقة شيادة 
 (3)التي يقكؿ فييا الّشاعر

 ....فػي بالدم
  ال تقؿ عندم شيادْه 

« أزىر» ك«ُسربكف»أك أنا خّريج 
 إف لإلنساف مميكف كالدهْ 

 كىك بّطاؿ كمشبكه بمحضرهْ 
 ال تقؿ شيئا

 فإف الكضع محكـك عبادهْ 
فالقارئ لمقصيدة يجد بأف حرؼ الّركم ساكف كيظير ذلؾ في شيادْه، كالدْه، بمحضر  

 عادْه 

                                                           
  .131البنية اإليقاعية، في شعر شكقي، ص: محمكد عسراف  (1)

ـ 2010/ق1431، 1التكرارات الصكتية في لغة الشعر، عالـ الكتب الحديث، أربد، االردف، ط: محمد القاسمي (2)
   .102ص

 43ممصقات، ص: عز الديف مييكبي (3)
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 (1 ):تظير ىذه الخاصّية أيضا في ممّصقة عكدة التي يقكؿ فييا الّشاعر
 ما الذم يصنع الّشيداء

 إذ أدرككا أف أسماءىـ حّرفت؟ 
ذا أبصركا أفعاليـ صّرفت؟  كا 

ذا أدرككا أف أشكاليـ صّنعت؟  كا 
ذا أدرككا أف أمكاليـ عّمفت؟  كا 

 كأف الجماجـ في المقبره
 ال تساكم لدل بعضيـ مخمره

مما سبؽ يمكف أف نقكؿ بييمنة بحر الّرمؿ كبحر المتقارب عمى ممّصقات مييكبي 
 .(ذات الّركم الّساكف)" المقيدة"باإلضافة إلى القكافي 

 

                                                           
 .83ممصقات، ص: عز الديف مييكبي  (1)
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 (1 )ممحق
 عّز الّدين كمال ميهوبي

 بعين الخضراء والية المسيمة بعد انتهاء دراسته في الكّتاب ودراسة 1959ولد عام 
 درس الفنون الجميمة واألدب 1979 وحصوله عمى البكالوريا عام 1975اإلعدادّية عام 

 ورأس 1986، اشتغل بالّصحافة منذ عام 1984وتخّرج من المدرسة الوطنية لإلدارة عام 
 ثم أنشأ مؤّسسة إعالمّية وأدار اإلعالم والبرامج 1992تحرير جريدة الّشعب حتى عام 

 1997المتخّصصة في الّتمفزيون الجزائري، عضو منتخب في البرلمان الجزائري عام 
ممّثال لحزب الّتجمع الوطني الّديمقراطي وانتخب رئيس الّتحاد الكّتاب الجزائريّين عام 

1998.  
 :دواوينه الّشعرّية 

 1985في البدء كان أوراس 
 1996الّمعنة والغفران 

 1996الّنخمة والمجداف 
 1997شيء كالّشعر 

 1998الرباعّيات 
 أعماله اإلبداعية األخرى

ستيفين ، زبانا، قال الشهيد، شارك في عدد من : كتب األوبرا المسرحّية وأنجز منها
 :الممتقيات والندوات األدبّية في عّدة عواصم عالمّية منها

 .الرياض، القاهرة، طرابمس، طهران، الكويت، الّرباط، بيروت، دمشق، إيطاليا
 1982حصل عمى الجائزة الوطنية لمّشعر 

 1987الجائزة األولى لألوبرا 
  1998الجائزة األولى ألفضل مسرحّية محترف 

 
                                       

(1)  
http:// aljsad.com/forum85 thread138944/ 
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 .برواية ورش عن نافع: القرآن الكريم−1

 :المصادر•

، منشورات أصالة ، سطٌف ، الجزائر  (شًء كالشعر)ملصقات : عز الدٌن مٌهوبً −2

 .15م، ص1997، 1ط

 :المراجع•

الفكاهة فً األدب أصولها و أنواعها ، نهضة مصر ، القاهرة : أحمد محمد الحوفً−3

 .34م ، ص2001،  (ب ، ط)مصر ، 

المفارقة فً الّنقد العربً القدٌم فً ضوء الّنقد الحدٌث : أٌمن إبراهٌم صوالحة −4

.61م ، ص2012،  (ب ، ط)مؤسسة حمادة للدراسات الجامعٌة و النشر و التوزٌع ،   

ٌّة عند أدونٌس ، دراسة فً المنطلقات : بشٌر تاورٌرٌت −5 ٌّات الّشعرٌة الحداث آل

 .99م ، ص2009 ، القاهرة ، مصر ، 1واألصول و المفاهٌم ، عالم الكتب ، ط

العروض و إٌقاع الّشعر العربً ، دار الفجر للنشرو التوزٌع  : عبد الرحمن تٌبرماسٌن−6

 .80م ، ص2003 ، 1القاهرة ، ط

 الّسخرٌة فً أدب المازنً ، الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب : حامد عبده الهوال−7

 .49ص (ب،ط)

البنٌة اإلٌقاعٌة فً شعر أبً تّمام ، بحث فً تجلٌّات اإلٌقاع ، تركٌب : رشٌد شعالل−8

 .96ص (م2011/ه1432)وداللة و جماال ، عالم الكتب الحدٌث ، أربد ، األردن ، 

ابن الرومً الّشاعر المجّدد ، منشورات الهٌئة العامة السورٌة للكتاب  : ركان الصفدي−9

 .74، ص (ب ، ط)

الّسخرٌة فً الّشعر المصري للقرن العشرٌن، دار العلم واإلٌمان  : سعٌد أحمد غراب−10

 .60 م، ص2010،  (ب ، ط )دسوق، مصر ، 

ٌّة فً القرآن الكرٌم ، مطبعة : صباح عبٌد دراز−11 ٌّة وأسرارها البالغ األسالٌب اإلنشائ

 . 46ه ، ص1406 ، 1األمانة ، مصر ، ط

، منشورات أصالة ، سطٌف ، الجزائر  (شًء كالّشعر)ملّصقات : عّز الدٌن مٌهوبً−12

 . 15م ، ص1997 ، 1ط
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الّسخرٌة فً شعر البردونً ، المكتب الجامعً : عبد الرحمن محمد الجبوري−13

 .11م ، ص2011 ، 1الحدٌث ، كركوك ، العراق ، ط

 الفكاهة فً الّنثر العباسً ، دار الكتب الثقافٌة ، دمشق ، سورٌا  : علً صالح−14

 .13م، ص1975،  (ب،ط)

الّتكرارات الّصوتٌة فً لغة الّشعر ، عالم الكتب الحدٌث ، إربد : محمد القاسمً−15

. 102م ، ص2010/ ه1431 ، 1األردن ، ط  

محمد محمد حسٌن ، الهجاء و الهّجاءون فً صدر اإلسالم ، دار النهضة العربٌة −16

 .21 ، ص2للطباعة و النشر ، ط

ٌّة −17 ٌّة و الّشعر ٌّة و األسلوب محمد الهادي بوطارن ، المصطلحات اللّسانٌة و البالغ

انطالقا من الّتراث العربً و من الّدراسات الحدٌثة ، دار الكتاب الحدٌث ، القاهرة 

 .328، ص (م2008/ ه1424)الكوٌت ، الجزائر ط

ٌّة فً شعر شوقً ، مكتبة بستان المعرفة ، −18  (د ، ط)محمود عسران ، البنٌة اإلٌقاع

 . 37م ص2006

 1المفارقة فً الّنقد العربً الحدٌث ، دار فارس ، عمان ، األردن ، ط: ناصر شبانة−19

 .271م ، ص2006

المفارقة فً قصص إدرٌس القصٌرة ، المجلس األعلى للثقافة ، القاهرة : نجاة علً−20

 (.22−21)م ، ص2009 ، 1مصر ، ط

الّسخرٌة و الفكاهة فً الّنثر العّباسً ، دار حامد  : نزار عبد هللا خلٌل الضمور−21

 .16ه ، ص1433م ، 2012 ، 1عمان ، األردن ، ط

الّسخرٌة فً األدب العربً حتى القرن الرابع هجري ، دار : نعمان محمد أمٌن طه−22

.14ه ، ص1398 ، 1التوفٌقٌة ، القاهرة ، مصر، ط  

 :    رسائل جامعية•

، كلٌة  (ماجستٌر)إٌمان طبشً ، الّنزعة الّساخرة فً قصص السعٌد بوطاجٌن −23

 م 2010اآلداب و اللغات ، قسم اللغة و األدب العربً جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، 

  . 22 م، ص2011
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ٌّة فً شعر عز الدٌن مٌهوبً ، : حفٌظة بن مزغة−24 ، كلٌة  (ماجستٌر)الّصورة الفن

م 2005م ، 2004اآلداب و العلوم االجتماعٌة ، جامعة محمد خٌضر ، بسكرة ، 

 .115ص

وفاة الرجل : "الّسخرٌة و داللتها فً المجموعتٌن القصصٌتٌن: زهٌر محبوب−25

ٌّت ، كلٌة اآلداب و اللغات ، جامعة  (ماستر)للسعٌد بوطاجٌن "اللعنة علٌكم جمٌعا " و"الم

 . 25م ، ص2013م ، 2012محمد خٌضر ، بسكرة ، 

ٌّة : شعٌب بن أحمد بن محمد عبد الرحمن الغزالً−26 أسالٌب الّسخرٌة فً البالغة العرب

ٌّة ،  ٌّة تطبٌق  . 123ه ، ص1414،  (ماجستٌر)دراسة تحلٌل

ٌّة حتى القرن الرابع ، رسالة : ملح الصلح−27 الّسخرٌة فً الّنثر العربً ، من الجاهل

ٌّة تتمٌما للّشروط المطلوبة لنٌل شهادة أستاذ علوم جامعة بٌروت  قّدمت إلى الداّئرة العرب

                                                                                                      . 20م ، ص1952،  (د ، ط)لبنان ، 

 (ه784ه ، 648)الّسخرٌة فً العصر المملوكً األول ، : نفٌن محمد شاكر عمرو −28   

م 2009/ م2008ماستر كلٌة الدراسات العلٌا ، برنامج اللغة العربٌة ، جامعة الخلٌل ، 

 .4ص

 : المعاجم•

ٌّة ، تحرٌر أنطوان نعمة و آخرون ، دار المشرق −29 المنجد الوسٌط فً اللّغة العرب

 (. 487−486)م ، ص2003 ، 1بٌروت ، لبنان ، ط

معجم مقاٌٌس اللّغة بتحقٌق و ضبط عبد السالم : أبو الحسن بن فارس بن زكرٌاء−30

 . 59 ، كتاب الهاء ، ص6، ج (ب ، ط)محمد هارون ، دار الفكر ، 

الخلٌل بن أحمد الفراهدي ، كتاب العٌن ، ترتٌب و تحقٌق عبد الحمٌد هنراوي  −31

 .226م ،ص2003/  ه 1424 ، 2 ، ج1دارالكتب العلمٌة ، بٌروت ، لبنان ، ط

أبو القاسم جار هللا محمود بن عمر بن أحمد ، أساس البالغة ، دار : الزمخشري −32

. 443م،ص1998/ ه 1419 ، 2 ، ج1الكتب العلمٌة ، بٌروت ، لبنان ، ط  

لسان العرب ،دار :أبو الفضل جمال الدٌن بن مكرم ابن منظوراإلفرٌقً المصري −33

. 4671،ص (باب الهاء )، 51المعارف ،كورنٌش النٌل ،القاهرة ،مج   

 :مقاالت•
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الّسخرٌة فً شعر محمد الجواهري ، الجامعة اإلسالمٌة فرع : عبد الكرٌم البوغٌش−34

                                           . 2م،ص2010علوم و تحقٌقات ، طهران ، إٌران ،

 : مجالت•

ٌّة فً شعر نزار قّبانً ، كلٌة اآلداب و العلوم : لحلوحً الصالح−35 الّظواهر األسلوب

م 2011اإلنسانٌة و االجتماعٌة ، العدد الثامن ، جامعة محمد خٌضر ، بسكرة ، جانفً 

 .82ص

ٌّة فً الّشعر العراقً الحدٌث من نهاٌة : أحمد صبٌح محسن الكعبً−36 الّسخرٌة الّسٌاس

ٌّة حتى عام  ٌّة الثان ، مجلة جامعة كربالء العلمٌة (دراسة نقدٌة)م، 1970الحرب العالم

. 130م، ص2012المجلد العاشر ، العدد األول ،   

                                                                                                                                                 : المواقع االلكترونية• 

 http://aljsad.com/forum85 thread138944/−37 
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