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  *مسبوق سيدمهدي

  **رسول فتحي مظفري

  الملخص
 والدعابة والتهكم واهلجاء النقد من توليفة علی األدب يف السخرية حتتوي

 بلغة اجملتمعات يف االنتقاد إىل تدعو اليت القضايا عن لتعبريل األديب يستخدمها
 عكسنت سحرية مرآة هو األدب من الفن هذا .والدعابة بالضحك مليئة ساخرة
 تضحكهمو  ،خاطبنيامل قلوب جتذب عذبة بصورة اجملتمع يف املرة احلقائق عليها
 البالغة ج خطب ناحتصفّ  ذاإ .ثانيا واالعتبار والتدبر التفكر على همحتثّ و  أوال
 احلياة أنّ  التاريخ يشهد .قارئال نتباها يسرتعي معجبا ساخرا أسلوبا فيها رأينا

 إليها تطرق اليت السياسية حداثاألب ةمفعم كانت )ع( يعل لإلمام السياسية
 باالعتماد الدراسة هذه إنّ  .ةري مث موجزة صورةب خطبه ضمن )ع( أمرياملؤمنني

 من األولی املائة يف السخرية إبراز إلی هدفت والتحليلي الوصفي املنهج علی
 وتبيني األدبية البيانية الناحية من وصياغتها تصويرها وكيفية البالغة  ج خطب

 السخرية أمناط فوظّ  )ع( اإلمام أنّ  إلی الدراسة خلصت .هاليباأسو  اميزا أهمّ 
 ودعوة اجملتمع واقع عن وللتعبري يسرده ما بعض علی الطرافة إلسباغ وأساليبها

                                                                                                 

ا ةيالعرب اللغة قسم يف مشارك أستاذ *   )ولؤ املس الکاتب( مهدان نا،يس  يبوعل جبامعة وآدا
smm.basu@yahoo.com  

ا يفرع اللغة العرب دكتوراه يفالطالب  **   fathirasoul65@gmail.com  ،نا، مهدانيس  يامعة بوعلجبة وآدا
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 الساخرة صوره يف واإلهانة التجريح یإل يعمد ومل والرتوي التأمل یإل املخاطب
 للحق اخلضوع یعل هوحثّ  املخاطب إقناع يف بارزا دورا تلعب األساليب هوهذ

  .الباطل عن والصدود
  .ةالساخر  صورةال البالغة، ،البالغة ج خطب ،السخرية :ةرئيسال الكلمات

  
  المقدمة .1
 من يفه اهلجاء، لوانأ من لونا السخرية أصبحت ،العريب األدب يف قدميا فنا اهلجاء كان ملا

 واللعن باألنساب والطعن النابية بالكلمات املهجو یيهج أن من إيالما دوأشّ  ليبااألس أمضّ 
 املرير، واقعهم لقهر املبدعون تخذهي سالح السخرية أنّ  الواقع يف .العاهاتب والتصريح

 من ناولو وحي املعاناة، ملبأ مغموسة ضحكة خالل من وينقدونه الواقع، هذا به يصورونو 
  :عنها حسني حممد الدكتور يقول .جمتمعهم ويصلحوا أمتهم واقع يغريوا أن خالله

 األغراض من لغرض ومقصودة تارة، عفوية تأيت ـ اجلاحظ قبل ـ سبق فيما السخرية كانت
 وتشخيصا، وتصويرا، حتليال، باحلياة النابضة بالتفاصيل تقوم أن دون أخرى تارة السياسية
 يف مؤلف أول اجلاحظ كان هنا منو  .تمعاجمل خلصائص وإبرازا النفوس، لدخائل واستنباطا

 االبخالء، كتابه يف فعل كما ،ةودراس حتليال السخرية يف بأكملها كتبا خيص األدب تاريخ
  .)87 :1977 حسني، حممد( والتدوير الرتبيع ورسالته

 بـني فتجمـع فكـه، زلاهـ بلسان ةوالسياسي ةاالجتماعي اآلالمو  املعاناة جتسد فالسخرية
 دأشّـ  ـاإ یحتـ عميقـا، تـأثريا القلـوب يف وتـؤثر قويـا انطباعـا النفـوس يف وتـرتك واهلـزل اجلد
 يف عرفــت أدبيــة ظــاهرة اباعتبارهــ الســخرية البحــث هــذا يتنــاول .البحــت اهلجــاء مــن تــأثريا
 لدراســــة موضـــوعا البالغـــة ــــج خطـــب مـــن األولــــی املائـــة اختـــذنا وقــــد ،القـــدم منـــذ األدب

 بـــــــن يعلـــــــ إلمـــــــامل السياســـــــية احليـــــــاة كانـــــــت ملـــــــا .فيهـــــــا ووظيفتهـــــــا الســـــــخرية ســـــــاليبأ
ــزام يلاوبالتــ اجلهــاد يف وتــواكلهم أنصــاره وختــاذل الكــوفيني غــداربأ مليئــة )ع(  طالــب  أيب  ا

 وصــور ســاخرة بلغــة وخيــاطبهم صــحابهأ األمــام فيهــا يلــوم مجــة خطبــا ینــر ف اإلســالم جــيش
 االسـتفهامو  التشـبيه أشـكال علـی تنطـوي اخلطـب هـذه يف السخرية ساليبأ همّ أ .فكاهية
 )ع( علـــي اإلمـــام فيهـــا يـــذم الـــيت اخلطـــب يف النظـــر أمعنـــا إذا يـــثح والتضـــمني قتبـــاسواال
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 ةحــدّ  عــن تنطــق ســاخرة الغيــةب وصــور فنيــة ليباســأ رأينــا الكــوفيني، أو البصــريني صــحابهأ
  .اخليرب فاتح واجهها اليت اآلالم
 هذا يتناول من الباحثني يف جند مل أننا املوضوع هذا اختيار إلی دعتنا اليت األسباب من
 يف أساليبه وتنوع وطرافته أمهيته من الرغم علی البيانية الناحية من والدراسة بالبحث املوضوع

 حبثنا شفعنا وقد بيانية حتليلية دراسة املوضوع هذا ندرس أن اعتزمنا قد مث فمن البالغة  ج
 وجيدر .البالغة  ج خطب من األولی املائة يف البالغية وأساليبها الساخرة التصاوير بأشكال
ا يف تضم اخلطب هذه أنّ  بالذکر  ولکنّا السخرية بأساليب تتميز اليت العبارات من الکثري طيا
  .وأساليبها السخريات هذه أمناط إلی التعرف يف تساعدنا اليت بالنماذج اکتفينا قد

 باستقراء قمنا حيث والتحليلي الوصفي املنهج علی نعتمد أن البحث طبيعة اقتضت وقد
 جراء ومن والتحليل بالوصف النماذج وتناولنا البالغة  ج خطب يف السخرية من مناذج ومجع
  :التالية األسئلة علی جنيب أن حاولنا ذلك

  املتلقي؟ إقناع يف دورها هو وما البالغة ج يف السخرية مكانة هي ما .1
 من األولی املائة يف الساخرة تصاويره يف )ع( اإلمام استعملها اليت ليباساأل هي ما .2
  ؟البالغة  ج خطب
  اخلطب؟ هذه يف كربی مساحة يشغل البالغية الفنون من فنّ  يّ أ .3
  

  البحث خلفية .2
 اهوقعو  السخرية أمناط عن وحتدثت ليبهااوأس السخرية حول یشتّ  وكتب دراسات ألفت قد
 بقلم الكرمي  القرآن يف السخرية أسلوب كتاب منها وتفكريه عقله إثارةو  وإقناعه املخاطب يف

 عجازاإل بيان ندع وقفوت ن الكرميآالقر  يف السخرية سلوبأ فيه تناول الذي حفين عبداحلليم
 للهجاء مماثل نوع وأ اهلجاء نواعأ من كنوع السخرية سلوبأ توظيف يف ينآالقر  البالغي

 الكتاب زركّ  وقد .الكرمي  نآالقر  يف السخرية ودواعي ومصادرها السخرية تعريف ىلإ شاروأ
 والسخرية ،نآالقر  سخرية وطابع النفسية، واحلرب السخرية وهي املباحث من عدد على

 واملنافقون، والسخرية ليهود،او  والسخرية والقيادات، والسخرية االجتماعية، والسخرية والبيئة،
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 ووحي نآالقر  وسخرية النفسي والتحليل نآالقر  سخرية مبناقشة خمتتما واهلجاء والسخرية
 فيه استعرض الكرمي القرآن يف الساخر التصوير بـ معنون آخر كتاب نفسه وللكاتب .لفاظاأل

 كتابو  .األدبية البيانية الناحية من وصياغتها تصويرها وكيفية الكرمي القرآن يف السخرية معاين
 فن اهلجاء وتطوره عند العرب وكتاب سها الستار لعبد احلديث السخرية يف األدب العريب

  .ياحلاو  إليليا
 تساعدنا واليت العريب دباأل يف السخرية ليباأس بدراسة قامت جامعية لئرسا عدة وهناك

 البالغة يف السخرية ليباأس« رسالة منها .العرب دباءاأل عند استعماهلا كيفية إلی التعرف يف
 .یالقر   أم جامعة يف ناقشها الذي يلاالغز  محدأ بن شعيب بقلم »تطبيقية حتليلية دراسة ؛العربية
 يف السخرية السيماو  األدب يف وأشيعها السخرية ليباأس أهم ادفتيه بني الرسالة هذه معجت

ا السخرية« بـ معنونة أخری رسالة وهناك .القرآن بالغة  اجلزائرية القصة يف ليةالدال وجتليا
 أمناط عن الرسالة ههذ يف الباحث حتدث .وزو تيزي معمري مولود جامعة يف نوقشت »املعاصرة
 السخرية أساليب تستعرض دراسة جند مل ولكن .اجلزائرية القصرية القصص يف ليبهااوأس السخرية
ا يف الدراسة هذه أمهية تكمن مث فمن البالغة  ج خطب يف وصورها  علی زتركّ  دراسة أول كو
  .البالغة  ج خطب يف وتصاويرها السخرية أساليب
  

  واصطالحا لغة السخرية .3
 وُسخرةً  ،بالضمّ  وُسخراً  وَمسخراً  وُسُخراً  َسخراً  وبه منه َسِخر نقول ،َسِخر من :لغة السخرية
 الّسخري، :وقيل .)»سخر« مادة :ت.د منظور، ابن( به هزء يأ وسخرية وُسخرياً  وِسخرياً 
 وأما وِسخري ُسخري :اهلزء يف يقال وقد اهلزء، من بالكسر، والسِّخري، التسخري من بالضّم،

 »ُسخريةُ  و ُسخريُة، :سِخرَ « :بتخفيفها أو لياءا بتشديد االسم ويظهر الضم يف الُسخرة من
  .)421، 1 ج :1972 واآلخرون، یمصطف(

 یعل يقوم الذي الثقايف اخلطاب أو األديب ليفاالت من نوع يه اصطالحا والسخرية
ا مجاعية أم كانت فردية اإلنسانية والنقائض واحلماقات الرذائل انتقاء أساس  رصد عملية وكأ

 سبيل يف ذلك كلّ  ضحاك،اإل أو واهلزل التهكم منها خاصة ليباأس يف وتكون هلا مراقبة أو
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 عن ياآللوس ينقل .)57 :2003 عبداحلميد،( سلبية وخصائص خصال من التخلص
  :قوله القرطيب

 وقد منه يضحك بوجه والنقائص العيوب یعل والتنبيه واالستهانة االستحقار :السخرية
 منه املسخور كالم یعل الضحك أو اإلمياء أو اإلشارة أو والقول بالفعل باحملاكات تكون
  .)152 ،26ج  :1405 ،يآلوس( صورته قبح أو صنعته یعل غلط أو فيه ختبط إذا

 ،)347 :1987 ،يعبدالباق( مرة عشرة مخس االستهزاء یمبعن َسِخرَ  وردت القرآن الكرمي يف
ا املضارعة، صيغة عليها غلبت مشتقات بعشر  مستقبال للسخرية املستمر األثر یإل تشري وكأ
 آيات عدة يف نفسه یإل یوتعال سبحانه اهللا أسندها وقد ،يواالجتماع ،يالنفس تأثريها يف

 عن يوالنه باملعروف واألمر والتوجيه العامة اخلدمة إطار يف إطالقها علی اإلباحة ييعط وهذا
  .)11 :1982 اهلوال،( املنكر

 ـدف غاضـبة نفـس عـن صـادر فاهلجـاء عنـه، ختتلـف ولكنهـا اهلجـاء مـن نوع والسخرية
 أغلــب يف كــذلك الســخرية وليســت يالتعــد يف واملبالغــة صاقــواالنت والتشــهري التجــريح یإلــ

 األجــــزاء بــــني كالعالقــــة واهلجــــاء الســــخر بــــني والعالقــــة .)11 :1987 ،ياملعــــامل( األحيــــان
 يف أســـلوب يهـــ إمنـــاو  اهلجـــاء عـــن مســـتقال شـــعريا غرضـــا يومـــا تكـــن مل الســـخرية إذ والكـــل،

ـــا اهلجـــاء بتطـــور تطـــور ياهلجـــائ داءاأل  أن رربّ املـــ مـــن لـــيسو  منـــه، جـــزءو  أدواتـــه مـــن داةأ أل
 واالجتماعيــــة ةيالسياســــ املظــــاهر هجــــاء یإلــــ الشــــعراء ســــلك فكمــــا مســــتقال، غرضــــا علهــــاجن

ّ  اجادّ  أسلوبا والشخصية  سـاخرا متفكهـا هـازال أسـلوبا املظـاهر هـذه هجـاء یإلـ سـلكوا مفـإ
  .)357 :ت.د التميمي،(

  
  السخرية وظيفة .4

 النـربات منهـا اخلطبـاء ويسـتمد املـؤلفني كبارعنـد  شـائعا سـالحا السـخرية البـاحثني بعض يعدّ 
 بـــه االســـتهانة أو إغفالـــه ميكـــن ال فتكـــا أشـــد ســـالحا منهـــا البالغـــة تتخـــذ كـــذلكو  املـــؤثرة،

 بــــل والكوميــــديا؛ والرتاجيــــديا، املالحــــم، شــــعر يف الســــخرية ظهــــرت وقــــد )14 :1978  طــــه،(
 فظهــرت عــدوه، عيــوب عــرفو  عنــده، النقــد حاســة اإلنســان أدرك أن وبعــد القــدم منــذ تفــعر 
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 السـخرية مـن متنوعـة بـألوان اختالفهـا یعلـ القدمية اآلداب وامتألت والبحث، املزاح نزعة عنده
 عــن التعبــري يف البــارعون األذكيــاء إال جييــده ال فــن فالســخرية .)املقدمــة :1998 عبــداحلافظ،(

 اختيــار أو الكلمــات علــی الرتكيــز اليعــوزه اخلــالص اهلجــاء بينمــا وذكــاء، ولباقــة حبــذق الكلمــة
 األســـباب تلخـــيص ميكـــن .لســـخريةا يف احلـــال هـــو كمـــا واحـــد آن يف اجلارحـــة الناعمـــة املعـــاين
  :ليةاالت النقاط يف للسخرية العامة
 اليت ليوميةا احلياة ومشاكل الواقع بتأثري الناس منها يعاين اليت اآلالم من التخفيف .1
  ؛التنفيس أو التعويض بأسلوب تفريغها من البد سلبية، حالة جتمعها يشكل
 قيم عن اخلارجة األخطاء لتصحيح واألفراد، للمؤسسات يجتماعاال صالحواإل النقد .2
  ؛والثقافية الفكرية اجملتمع
 يخارج عدو يّ أ حنو اخلطرية واملنعطفات الصعبة املواقف يف األفراد بني الرؤية توحيد .3
  ؛يداخل أو

 واملواقف والقلق اخلوف علی باالستعالء بالنفس والثقة املعنوية الروح رفع يف املسامهة .4
 فيما ومواقفه، نفسه يف العدو وتشكيك االنتصار علی والقدرة بالتفوق والشعور احملرجة
  ؛النفسية باحلرب یيسم

 القوانني سيطرة من أو األكرب والسلطة الطاغية القوة حماصرة من مؤقتا ولو التحرر .5
م فيشعرون اجلامد، والتفكري اجلائرة م ضعفاء، ليسوا بأ  وكيانا وثباتا وحيوية قوة ميلكون وأ

  .)12 :2005 الضمور،( األكرب القوة تطمسه أن ميكن ال شخصيا
ا :فقال ،السخرية دواعي حيلل أن الفيلسوف آدلر حاول لقد  :ثالث غرائز من مركبة إ
 فيما هلا تعريف يّ بأ يومال إلی مقتنعا ولست ،هذا بعد قال مث ،واخلضوع واالنتقام الغضب،

  .)15 :1978 طه،( اآلن إلی قرأته
 لنا يتضح الساخر، وشخصية السخرية حول الواردة التعاريف يف القصرية اجلولة هذه بعد

ا إال بكتاب فردنت مل وإن أصيل فن السخرية أن  كثري يف مبثوثة واسعة ظاهرة تكون تكاد أ
ا، مبختلف البالغة أبواب معظم ويف األدب كتب من  علی الوقوف إلی دعانا ما وهذا فنو

  .البالغة  ج خطب يف وأساليبها السخرية جتليات
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  يالمعان علم يف السخرية أساليب .5
 دالئـل االعجـاز كتابـه يف اجلرجـاين عبدالقاهر هو التسمية ذه املعاين علم ىمسّ  من أول إنّ 

 القــرآن الكــرمي إعجــاز إثبــات اــ اســتهدف عبــدالقاهر مــن حماولــة األصــل يف الكتــاب وهــذا
 يفرضــه الــذي املوضــع اجلملــة يف ووضــعها األلفــاظ بــائتالف العلــم هــذا مــن املــراد بــني وقــد

 تراكيـب خـواص تتبع هو :عنده املعاين فعلم السكاكي، إىل انتقلنا ما وإذا .النحوي معناها
 اخلطـأ عـن عليهـا بـالوقوف ليحـرتز وغـريه االستحسـان مـن ـا يتصـل ومـا اإلفادة يف الكالم

 فـهعرّ  فقـد القـزويين أمـا .)18 :2014 غـرة،( ذكـره احلـال تقتضي ما على الكالم تطبيق يف
ـــ  :ولــــهبق  احلــــال مقتضــــى يطــــابق اــــ الــــيت يبالعــــر  اللفــــظ أحــــوال بــــه عــــرفت الــــذي العلــــم هإنّـ
  .)84 :1424 ،القزويين طيباخل(

 تعبـريا الفكـر عـن التعبـري يف ووظيفتـه اينعـامل علـم طبيعـة عـن لنـا تكشف اريفعالت هذه كلّ 
م املخاطبني أحوال يالئم  الفكـرة لقبـتل االسـتعداد من لديهم يكون ما ومدى الفهم يف وقدرا
 املعـــاين علـــم يف اهلامـــة املباحـــث مـــن إليـــه واملســـند املســـند أحـــوال كانـــت وملـــا .أداؤهـــا يـــراد الـــيت
 تـــذليل يـــةكيف ینـــر ل واملســـندإليه املســـند مـــن يّ أل الســـاخر التعريـــف ليباأســـ عـــن هنـــا تحـــدثن

  .املعاين علم خالل من وحتقريه املعرف
  
  التعريف 1.5
 وكلّ  يقتضيه وسياق يستدعيه مقام منهما ولكلّ  معرفة يأيت قدو  نكرة إليه املسند يأيت قد

 یعل دلّ  ما هي واملعرفة .)87 ،4 ج :ت.د زركشي،( باآلخر تليق ال مقامات له منهما
 املعرف مث املوصول، واالسم اإلشارة، أمساء واألعالم، املضمرات :ستّ  يوه بعينه شئ

 معان منها واحد بكلّ  تعلقت املعارف وهذه املعارف هذه من واحد إلی املضاف مث بالالم،
  .)11، 2 ج :1402 ،ليمينا يالعلو ( البالغة بأسرار متعلقة دقيقة

 إفادة احلكم مخاطبلل املتكلم يفيد أن وهو إليه املسند تعريف من العام الغرض هو هذا
 إليه املسند تعريف من املتكلم قصدي قد .سراراأو  أغراضا التعريف أنواع من لكلّ  إنّ  مث تامة
 والغباوة والغفلة بالبالدة رميه أو وحتقريه، بإهانته إما املعني، بالشخص والسخرية التهكم إيقاع
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 ذريعة البعد فيجعل املهان احملتقر القريب أو البعيد ذلك أن أو املنزلة، وضعة واخلساسة،
 كالعلمية، املعارف أنواع بأحد املسندإليه تعريف املقام اقتضي فإذا .كذلك والقرب لإلهانة

 حيث والتهكم السخرية التعريف ذا يقصد رمبا فإنه اإلضافة، أو اإلشارة، أو املوصولية، أو
 جلية قوية واضحة تكون هنا السخرية نّ إف یللمعن وتقوية وتعيني ختصيص التعريف إنّ 
  .)51- 50 :1414 ،يلاالغز (

  بالعلمية التعريف 1.1.5
 استحق إذا وذلك اإلهانة قصد هامن ةخمتلف أهدافو  ألغراض بالعلمية إليه املسند يعرف قد

 أو مذموما، قبيحا امسا العلم كان إذا وذلك .لقبا أو كنية أو كان امسا إهانة، أو مذمة العلم
 مذمومة بصفة اشتهر مسماه أن أو وحنومها، وخنزير ككلب خسيس، یمعن عن منقوال
 امسي وباهلة وتيم شخص اسم كمادر، مذمومة بصفات اشتهرت اليت األمساء كبعض
 أمثلة رین املنطلق هذا من .)51 :نفسه املصدر( بالذم مشعرا لقبا أو كنية كان أو قبيلتني،
 الذيو  )1: املسد( »وتب هلب أيب يدا تتبّ « :یتعال كقوله السخرية یمعن علی تدلّ  شهرية
 نار إلی مآله نإ إذ حاله، وافقت الكنية هذه أن ذلك« :الكنية هذه عن يزخمشر ال يقول
 وقيل له مسة یتبق وأن بالسوء، تشهريه أريد أنه أو الشر أبو للشرير يقال كما هلب، ذات
  ).241- 240، 4 ج :ت.د زخمشري،ال( »اوتوقدمه وجنيته لتلهب بذلك كين

 يف بـارزا دورا یأدّ  السـاخر التعريـف أسـلوب أن رأينا ،البالغة  ج خطب يف النظر أمعنا إذا
 ذههلـ كـان وملـا وأقـدمها السـخرية ليباأسـ هـمّ أ مـن باأللقـاب املنـاداة كانـت ورمبـا واإلهانـة الذم

  .البالغة  ج خطب يف استعماهلا كيفية إلی نشري التأثري يف وقوة النفوس علی وقع األلقاب
 إلی تؤدي اليت الكنية ويستخدم موجز كالم يف العاص بن عمرو )ع( يعل اإلمام يصف

 اْمُرؤٌ  َوَأينِّ  ُدَعابَةً  ِيفَّ  َأنَّ  الشَّامِ  َالْهلِ  يـَْزُعمُ  النَّاِبَغةِ  ِالْبنِ  َعَجباً « :قوله يف العاص بنا تشهري
  .)84: طبةخ( »تِْلَعابَةٌ 
ا لظهورها ا مسيت العاص بن عمرو مأ هي ةالنابغ إن  من ةخوذأم وهي ،يّ بالغ شهر
 كانت ذاإ ماأل إلی ةالنسب العرب ةعاد من ذإ مهأب عنه نیك مناإو  ظهر يأ نبوغا الشيء نبغ
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 ةمعروف كانت ذاإ هاإلي ينسبونه قدو  فيه، القدحو  ذمه بذلك يريدون ةالدنائو  ةباخلس ةمشهور 
  .)723، 8 ج :1358 ،يخوئ هامشي( مدحهو  شرفه بذلك يريدون بالشرف

 جدعان بن عبداهللا فاشرتاها فسبيت عنزة، من رجل أمة النابغة العاص بن عمرو أم كانت
 خلف بن وأمية عبداملطلب، بن هلبأبو  عليها فوقع أعتقها، مث بغيا فكانت مبكة التيمي

 هرظ يف السهمي وائل بن والعاص حرب، بن سفيان وأبو املخزومي، املغرية بن وهشام اجلمحي،
 وذاك وائل، بن العاص من هو :فقالت أمه فيه فُحكَِّمتْ  همكلّ  فادعاه عمراً، فولدت !واحد
 أن نری .)284 ،6 ج :1337 احلديد، أيب ابن( عليها ينفق كان الوائل بن العاص ألنّ 

 العاص بن عمرو عن بدال )النابغة ابن( كنية الكالم هذا يف استعمل قد )ع( أمرياملومنني
  .بالكناية منه السخرية وه التعريف، هذا من دفاهل أنّ  القارئ ليذكر
 َوَلْعَنةُ  الّلهِ  َلْعَنةُ  عليكَ « :بقوله قيس بن األشعث )ع( اإلمام خياطب آخر موضع ويف

  .)19: طبةخ( »حاِئك اْبنُ  حاِئكٌ  الّالِعنَني،
 به أشار فقد حائك، بن حائك قوله أما :العبارة هذه حتليل موضع يف هيثم ابن يقول
 جدارته عدم علی تأكيدالو  مواضعها يف األشياء لوضع استعداده وقلة عقله نقصان إلی اإلمام
 إلی موجه عامة احلائك ذهن ألن وذلك العقل نقصان مظنة احلياكة إذ عليه عرتاضلال

 الفكر مشغول هأنّ  له فالشاهد وباجلملة املتفرقة اخليوط أوضاع إلی الفكر مصبوب وهو صنعته
  .)324، 1 ج :1362 ميثم، ابن( عداه فيما أبله فهو فيه هو ما وراء عما

  باإلشارة التعريف 2.1.5
 ونعم شريكان واللفظ واإلشارة ،الصوت مبلغ من أبعد اإلشارة مبلغ« :اجلاحظ عنه يقول
 »اخلط عن ينغت وما اللفظ عن تنوب ما أكثر وما عنه يه الرتمجان ونعم له يه العون

 بأساليب تعريفه القرطيب عن تفسريه يف ياآللوس ونقل )78 ،1 ج :1405 جاحظ،(
ا« :سخريةال  علی الضحك أو اإلمياء أو اإلشارة أو القول أو بالفعل باحملاكات تكون قد أ

  .)152 ،26 ج :1405 آلوسي،( »منه املسخور كالم
 إليـه املشـار مـن والسـخرية الـتهكم منهـا عـدة، بالغيـة ألغراض إشارة اسم املسندإليه يأيت
 حالـه بيـان هـاومن والغبـاوة والـبالدة الـنقص بصفات رميه أو به، واحلقارة اهلوانو  الذل وإحلاق
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 رمبــــا املكانيــــة احلســــية األبعــــاد هــــذه أنّ  البالغيــــون يــــذكر مث .التوســــط أو البعــــد، أو القــــرب، يف
 بيانيــــة وأغــــراض معروفــــة بالغيــــة ألســــرار وذلــــك شــــعورية معــــانٍ  علــــی للداللــــة اســــتخدمت
 لـدنو تنـزيال للقريـب باإلشارة املسندإليه فيعرف والسخرية التحقري قصد ذلك ومن مقصودة
 فاملقـام والـتهكم، السـخرية التحقـري مـع يكـون وقـد املسافة قرب منزلة مرتبته واحنطاط منزلته
ـــة حبســـب وذلـــك األحـــوال مـــن كثـــري يف يقتضـــيه بـــل حيتملـــه  األحـــوال وقـــرائن الســـياق دالل

  .)57- 56 :1414 ،ايلالغز (
 فيهـــا شـــكوي الـــيت العبـــارة هـــذه ،للســـخرية لقريـــبا إشـــارة اســـم فيهـــا جـــاء الـــيت املواضـــع مـــن
ــوَرى فـََيــاهللاِ « ):ص( األكــرم النــيب رحيــل بعــد اخلالفــة شــوری مــن )ع( اإلمــام  اْعتَـــَرضَ  َمــَىت  َولِلشُّ
  .)3: خطبة( »النَّظَائِرِ  هِذهِ  ِإَىل  أُقْـَرنُ  ِصْرتُ  َحىتَّ  ِمنـُْهْم، اْالوَّلِ  َمعَ  ِيفَّ  الرَّْيبُ 
 أقـــران مـــن أنفســـهم ظنـــوا الـــذين حتقـــري إىل بيـــلقر ا إشـــارة اســـمب هنـــا )ع( اإلمـــام أشـــار قـــد
م مـــع اخلالفـــة مقـــام يف ونظرائـــه الدرجـــة يف اإلمـــام  فكيـــف لـــةمنز  خـــسأو  منـــه مرتبـــة یدنـــأ كـــو
 فــإذا واملقــال، الاحلــ بســياق والعنايــة بالتــذوق الإ حيصــل لــن یاملعنــ فهــذا .بــه أنفســهم يقيســون
 يف املكــنت الســاخر الوجــه إلــی يهــدينا هأنــ رأينــا اإلشــاره، اســم فيــه وقــع الــذي الســياق يف تأملنــا

  .اإلشارة سما
 هــَذا أَمْ « :كقولــه والســخرية اهلــزء عــن للتعبــري إليــه املشــار أوصــاف علــی املــتكلم يعتمــد وقــد
  .)83: طبةخ( »ِدفاقاً  نُْطَفةً  اْالْسَتارِ  َوُشُغفِ  اْالْرَحاِم، ظُُلَماتِ  ِيف  أَْنَشأَهُ  الَِّذي
 نفسـه یيـر  لـئال وتفاهتـه اإلنسـان ضـعف علـی يـدل اخلطبة، هذه يف لقريبا إشارة اسم إن

  .هختيالا دون ولحي خلقه كيفية يف تأملفال مرحا متغطرسا

  باإلضافة التعريف 3.1.5
ــ وذلــك الســامع ذهــن يف إليــه املســند حضــارإل طريــق وجــزأ ةاإلضــاف إنّ   للمــتكلم يكــن مل یمت

 .)186 :1403 ،يســكاكال( اإلضــافة یســو  الســامع ذهــن يف إليــه املســند إحضــار إلــی ســبيل
 املعـاين هـذه فمـن السـياق مـن تفهـم یشـتّ  وأغـراض یأخـر  معـان باإلضـافة إليـه املسـند ولتعريف

 فرعــون لســان علــی لیاتعــ قولــه حنــو .والــتهكم املخاطــب وتــوبيخ ســتهزاءاال اإلضــافة تتضــمن أن
 اهللا قــال .)60 :1414 ،ايلالغــز ( بــاجلنون ويرميــه بــه ويــتهكم منــه ويســخر )ع( یموســ جيــادل
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 يف نـری .)27: الشـعراء( »جملنـون إلـيكم أرسـل الذي رسولكم إنّ  قال« :العزيز كتابه يف لیاتع
 اســـتهزاء عـــن وفضـــال والســـخرية زءاهلـــ ســـبيل علـــی رســـوال یموســـ یمسّـــ فرعـــونال أنّ  اآليـــة ههـــذ

 الوثيقــــة لصــــلته إليــــه املضــــاف للمخاطــــب إهانــــةو  »كــــم« ضــــمري مــــن ســــخرية فيــــه املضــــاف،
  .معه وارتباطه املضافب

 والســخرية املــأل علــی بــه التشــهري قصــد إذا باملضــاف ســتهزاءواال التحقــري اإلضــافة تفيــد قــد
 يف باإلضــــافة التعريــــف مــــن أمثلــــة نــــورد فهنــــا .إليــــه باملضــــاف زدراءواال التحقــــري تفيــــد وقــــد منــــه

 سـلوك )ع( اإلمـام يصـف .فيهـا السـخرية وأمنـاط هـاتوظيف كيفيـة ستشـفلن البالغـة  ج خطب
ــةٌ  أْرُضــُكمْ « :قولــه يف ويهجــوهم البصــريني ــاِء، ِمــنَ  َقرِيَب

َ
ــماِء، ِمــنَ  بَِعيــَدةٌ  امل  ُعُقــوُلُكْم، َخفَّــتْ  السَّ

  .)14: طبةخ( »ُحُلوُمُكمْ  َوَسِفَهتْ 
 حلـــومهم وســـفاهة عقـــوهلم وخفـــة املخـــاطبني ضـــمري إلـــی لـــوماحلو  عقـــولال هنـــا أضـــيفت قـــد

 تــدلّ  آخـر شــيء إلـی يءشـ ضــافةإ ألنّ  وذلـك سـاخر وجــه علـی نياملخـاطب ســفه عـن انكشـفت
 أن تســتحقّ  العقــول هــذه باصــحأف هة،يســف واألحــالم العقــول كانــت إذاو  مامصــاحبته علــی

 خّفـت :قولـه وأمـا« :القـول هلـذا دراسـته معـرض يف يخـوئ يقـول كمـا السـخرية سـهمأل تتعرض
 ةالدرجــو  ةالرتبــ الحنطــاط ةاملوجبـ ةلســفاهاو  العقــل لــةبق هلـم وصــف حلــومكم وســفهت عقـولكم

ــ إلــی ةشــار وإ ةالبدنيــ العبــاداتو  ةالدينيــ دئــالعقا يف  ةالواقعيــ املصــاحل وجــوه لــدرك اســتعدادهم ةقّل
 يف تفكـــرهم وعـــدم جهـــالتهم یعلـــ وتنبيـــه ،مـــةللبهي جـــابتهمإو  أةللمـــر  همتمتـــابع بـــه يشـــهد كمـــا

ــ حــواهلمأ صــالحإ عــن وغفلــتهم مــوراأل عواقــب  ذلــك جــلألو  ينبغــي ال مــا إلــی تســرعهم یوعل
  .)317 :1358 ،يخوئ هامشي( »التفريع حسن

 اْلَمـْرأَِة، ُجْنـدَ  ُكْنـُتمْ « :قوله يف رین كما املقذعة اإلضافات تتابعت اإذ تشتد السخرية هذه
ــُنُكمْ  ِشــَقاٌق، َوَعْهــدُُكمْ  ِدقَــاقٌ  َأْخالَُقُكــمْ  ،فـََهــرَبـُْتمْ  َوُعِقــرَ  فَــَأَجْبُتم، َرَغــا الَبِهيَمــةِ  َوأَتْـَبــاعَ   نَِفــاٌق، َوِديـْ
  .)13: طبةخ( »ُزَعاقٌ  َوَماؤُُكمْ 
 وأتبـــاع املـــرأة جنـــد قولـــه الســـيماو  الســـخرية یعلـــ تـــدلّ  ضـــافاتإ ســـت الكـــالم هـــذا يف جنـــد
 يمـة أتبـاع و امرأة أنصار من نفسه یير  الذي املخاطب یعل اوعار  شينا دانعت لتنيال البهيمة

  .ودينهم وعهودهم البصرة هلأ خالقأ )ع( اإلمام يذمّ  ذلك عن فضالو 
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  بالموصول التعريف 4.1.5
 كثـريا علمـا )الـذي( يف لـك أن إعلـم« :أسـرار من فيها وما الصلة أمهية بيان يف عبدالقاهر يقول

ا عنها حبثت إذا فاياخو  مجة سراراأو   مبـا الصـدر وتـثلج الـنفس تـؤنس فوائـد یعلـ اطلعـت وتصـور
 )199 :1410 ،رجـــايناجل( »التبيـــني حســـن مـــن إليـــك ويؤديـــه يقـــني مـــن إليـــه بـــك ييفضـــ

ـــ يهـــ موصـــوال إليـــه املســـند كـــون تقتضـــي الـــيت واحلالـــة  الســـامع ذهـــن يف إحضـــاره صـــحّ  یمت
 غــرض الوجــه ــذا بإحضــاره تصــل و إليــه مشــار إلــی االنتســاب معلومــة مجلــة ذكــر بواســطة

 فيعمــد جميئــه، قبــل اخلــرب نــوع لســامعا ربخيــ أن املــتكلم يريــد قــد .)181 :1403 ،يالســكاك(
 ملـا وذلـك ومضـمونه اخلـرب نـوع یإلـ اإلشـارة تلـك لـه لتحصل باملوصول، إليه املسند تعريف یإل
 لشــأن اإلهانــة إلــی ووســيلة ذريعــة جعــل رمبــا اإلميــاء هــذا نإ مث بــذلك يشــعر مــا الصــلة يف ناكــ

 حيسـن ال الـذي إنّ  :حيسـن ال ملـا تصـديه مـن وسـخرية شـخص بإهانة اتعريض قولك حنو اخلرب،
 فنصـ قـد الفقـه اليعـرف والذي البالغة يف ألف اجلمال يتذوق ال والذي خطبة یألق احلديث

  .)77- 75 :1330 ،تفتازاين( فيه
 املوصــول مســتخدما ةالكوفـ هــلأ ةميــهز  سـبابأ إلــی )ع( يعلــ اإلمـام يشــري املنطلــق هـذا يف
ْغُرورُ « :قوله يف الساخر

َ
 ِبُكـمْ  َرَمـى َمـنْ وَ  اْالْخيَـبِ  بَالسَّـْهمِ  فَـازَ  فَـازَِبُكمْ  ْمـنْ وَ  َغَرْرُمتُوُه، َمنْ  َواهللاِ  امل

  .)29: طبةخ( »نَاِصلٍ  بِأَفْـَوقَ  َرَمى فـََقدْ 
 حــال ســوء عــن باإلخبــار مث والغفلــة الغــرور إلــی ونســبه بكالمهــم غــرتا مــن )ع( اإلمــام ذمّ 
   :م يقاتل ومن حزبه كانوا من

 خلــــف علــــی وتــــوبيخهم ذمهــــم باحلقيقــــة واملقصــــود ... واهللا املغــــرور :قولــــه فهــــو :األول أمــــا
 خلــف بعــد الغــرور إلــی ــم وثــق مــن ينســب إمنــا ألنــه احلــرب إلــی بالنفــار واملماطلــة املواعيــد
 وخصــومه نفســه شــبه قــد ... بكــم فــاز مــن :قولــه فهــو الثــاين وأمــا معــه بــالنهوض لــه وعــدهم

 أو هلـا الغـنم الـيت اخلائبة السهام أحد خبروج حقه يف حصوهلم شبه الحظ بامليسر العبنيلبا
 غـــرم صـــاحبها فحصــل اجلـــزور أجــزاء اســـتوفيت حــيت خيـــرج مل كــاليت غـــرم فيهــا الـــيت األوغــاد
  .)52، 2 ج :1362 ميثم، ابن( وخيبة

 فوزي نمب م ائزفال شبهو  م استهزاء بالغرور وصفهم )ع( اإلمام أن العبارة هذه يف نری
  .»نَاِصلٍ  بِأَفْـَوقَ  َرَمى فـََقدْ « قولهو  »ْخَيبِ األ بَالسَّْهمِ  فَازَ « قوله التهكم دليلو  ئبخا سهمب
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  االستفهام 2.5
 .)83 :ت.د نــاظم، ابــن( »الــذهن يف يءالشــ صــورة حصــول طلــب« :هــو املتــأخرين عنــد الســتفهاما
  :معان من النفس يف عما التعبري إلی هيتجاوز  فإمنا الطلب، علی يقتصر ال يالبالغ االستفهامو 

 ألفاظ نوع وال فحسب االستفهام أداة نوع عليها يدل الو  عنها يكشف ال املعاين وهذه
 يف يشارك وغريه ذلك كل بل وحدها، املستفهم رؤية وال فقط تركيبها وطريقة اجلملة

 آراء فيه تعددت املعاين هذه یعل االستفهام داللة ووجه اجلملة هذه داللة عن الكشف
  .)293، 2ج  :ت.د ،يالدسوق( كناية إنه وقيل املرسل اجملاز قبيل من إنه فقيل العلماء،

 :القــزويين منهـا عـد وقـد ـا اإلحاطـة ميكـن ال كثـرية االسـتفهام أدوات تفيـدها الـيت واملعـاين
 الــتهكم،و  اإلنكــار،و  التقريــر،و  األمــر،و  الوعيــد،و  الضــالل، علــی التنبيــهو  التعجــب،و  االســتبطاء

  .)290، 2 ج :1424 ،قزويينال اخلطيب( والتعجب التوبيخو  ،التحقريو 
 تنكـــره أمـــرا اســـتفهامك وهـــو الســـخرية، منهـــا تـــأيت الـــيت االســـتفهام معـــاين مـــن اإلنكـــار إنّ 

 حتليلــه بعـد عبـدالقاهر فصـله لإلنكـار يالبالغــ والتفسـري ).»نكـر« مـادة :1407 ،يفريوزآبـاد(
   :بقوله اإلنكار من ألمثلة

 أنــه :یاملعنــ حمـض هــو الـذي فــإن باإلنكـار هــذا مثــل يف االسـتفهام نفســر كنـا وإن أنــا واعلـم
 یادعـــ قـــد ألنـــه إمـــا بـــاجلواب، يويعـــ ويرتـــدع فيخجـــل نفســـه إلـــی يرجـــع یحتـــ الســـامع لتنبيـــه
 وإمــا ذلــك فيفضــحه فافعــل، :لــه قيــل دعــواه یعلــ ثبــت فــإذا عليــه يقــدر ال فعــل یعلــ القــدرة
 جـوز ألنـه وإمـا اخلطـأ، وعـرف تنبـه فيـه روجـع فإذا فعله، يستصوب ال ما يفعل بأن همّ  ألنه
 موضــع يف فأرنـاه :لـه وقيــل نفسـه علـی قـبح جتــويزه علـی ثبـت فـإذا مثلــه، يوجـد ال أمـر وجـود
  .)120- 119 :1410 ،رجايناجل( وقت يف كان نهأ علی شاهدا وأقم حال ويف

 والتعجـب والتـوبيخ التكـذيب :معان عدة من مزجيا الغالب يف يكون ياالستفهام النفيو 
 يالنفــــ منهــــا عــــدد أو أحــــدها يصــــحب قــــد وغريهــــا والتمــــين والتحقــــري والســــخرية والــــتهكم
 ســتنكاراال إنّ  .)300 :1984 ،يالبقــر ( غــري لــيس ينفــ يفــالنف اخلــرب يف أمــا ،ياالســتفهام

 أن بعـــد إال اســـتنكار منـــه يصـــدر ال املتحـــدث مبشـــاعر الصـــلة وطيـــد يســـتفهاماال يالنفـــ أو
 الفتيــا يف العلمـاء اخـتالف ذمّ  يف )ع( اإلمـام كقــول وذلـك ذروتـه التفاعـل بــه بلـغ قـد يكـون

  :يالرأ أهل وذمّ 



 )اخلطب املائة األولی أمنوذجا( البالغة ج يف اليبهاوأس جتليات السخرية   108

ــَأَمَرُهمُ  ــَزلَ  أَمْ  !فـََعَصــْوهُ  َعْنــهُ  نـََهــاُهمْ  أَمْ  !َفَأَطــاُعوهُ  َالفِ تِبــاِالخْ  ُســْبَحانَه اهللاُ  أََف  ُســْبَحانَهُ  اهللاُ  أَنـْ
 يـَْرِضـى؟ َأنْ  َوعليهِ  يـَُقوُلوا َأنْ  فـََلُهمْ  َلهُ  ُشرََكاءَ  َكانُوا أَمْ  !ِإْمتَاِمهِ  َعَلى ِِمْ  فَاْستَـَعانَ  نَاِقصاً  ِديناً 
ـــَزلَ  أَمْ  ـــاً  ُســـْبَحانَهُ  اهللاُ  أَنـْ ـــاً  ِدين ـــرَ  تَاّم ـــه عليـــه اهللا صـــلى الرَُّســـولُ  فـََقصَّ ـــهِ  َعـــنْ  وآل  َوأََدائِـــِه؟ تـَْبِليِغ
  .)18: طبةخ(

 اخــتالفهم نّ أ یعلــ دلّ تــ ضــرابلإل ةاملفيــد املنقطعــه مأ مــع نكــارلإل ةاملفيــد االســتفهام ةمهــز 
 یعلـ والنقـل العقـل ةولداللـ جهـة مـن ةوالسـن الكتـاب يف بـذلك مرأ ورود فلعدم به موراأم ليس
 يعلـم ال مبـا مـواله قبـل مـن يتكلـف مـن العقـالء فلتقبـيح العقـل مـاأ .أخـری جهـة مـن عنه النهي
 لكـم ذنأ اهللا قـل( ةيـاآل الكتـاب فمن النقل ماأو  وروده بعدم علم عما فضال یاملول عن بوروده

 نّ أ املعلــوم ومــن لــه افــرتاء فهــو اهللا مــن ذنإبــ لــيس مــا نأ یعلــ تدلّــ حيــث )تفــرتون اهللا علــی مأ
  .)339، 2 ج :1358 ،يخوئ هامشي( عنه يومنه حرام االفرتاء

 أنّ  املباشـــر يالنفـــ أســـلوب عـــن والعـــدول االســـتفهام طريـــق عـــن يالنفـــ أســـلوب أســـرار ومـــن
 وملـا موضـعه، يف اجلـواب هـذا بـه يقـع تفكـري یإلـ حيتـاج جوابـا يتطلب وضعه أصل يف ستفهاماال

 محـال إليـه السؤال توجيه يف كان ،يبالنف األسئلة هذه عن وروية تفكري بعد جييب لؤو املس كان
  .)163 :ت.د بدوي، محدأ( ابتداء يالنف من أفضل وهو ،يالنف ذا اإلقرار علی له

  
  األمر 3.5
 یعلـ فعـل طلـب« :بأنـه البالغيـون عرفهيو  األمر السخرية منها تأيت اليت الطليب اإلنشاء ليباأس من

 یعلـــ الفعــل طلـــب غــري يف األمــر صـــيغ تســتعمل قــد .)308 :ت.د تفتـــازاين،( »االســتعالء جهــة
 بعـــض أوصـــلها حـــوال،األ وقـــرائن الكـــالم ســـياق مـــن تفهـــم كثـــرية معـــاين فتفيـــد االســـتعالء، جهـــة

 كمـا فتختصـر بعض، يف املعاين هذه بعض يدخل أن وميكن یمعن وعشرين مخسة إلی الباحثني
 التســـويةو  اإلهانـــةو  التســـخريو  التعجيـــزو  التهديـــدو  اإلباحـــة :منهـــا فـــذكر القـــزويين، اخلطيـــب فعـــل

  .)312، 2ج  :1424 ،قزويينال اخلطيب( حتقارواال االلتماسو  الدعاءو  التمينو 
 وقلــة املهــان تصــغري فيــه مــا إظهــار يوهــ األمــر، يفيــدها الــيت املعــاين مــن تعــد اإلهانــة إنّ 
 بشـأنعتـداد اال عـدم مقـام يف اسـتعملت إذا لإلهانـة تـرد األمر صيغة أنّ  وحاصله .به املباالة
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 غري من يءالش طلب ألنّ  واضحة واإلهانة األمر بني والعالقة كان، وجه يّ أ یعل املأمور
 اإلهانـــــة يســـــتلزم اخلسيســـــة األحـــــوال مـــــن كونـــــه مـــــع عليـــــه القـــــدرة لعـــــدم حصـــــوله قصـــــد

  .)191، 1 ج :1374 ،يالسيوط(
 حـــني )ع( علـــي اإلمـــام قـــول هـــامن البالغـــه  ج يف ومتنوعـــة كثـــرية الســـاخر األمـــر ليباأســـ

 »َعلَـــى أَثَـــِر اْالْعَقـــابِ  اْرِجُعـــواَشـــرَّ َمـــآٍب وَ  فَـــأُوبُوا«: خياطـــب اخلـــوارج وخيـــرب عـــن مســـتقبل اخلـــوارج
  .)58: طبةخ(

 الـــذين اخلــوارج إلــی موجــه الكــالم هــذاو  إلهانـــةا تفيــد الســابق النمــوذج يف األمــر صــيغة إنّ 
  :بقوله الكالم هذا علی يخوئ قعلّ ي .)ع( اإلمام همفذم احلكمية شبهة واأورد

ــ وبواأفــ” قولــه  یلــإ يــاباإلو  بــالرجوع هلــم مــرأ هــو قيــل “عقــاباأل ثــرأ یلــإ ارجعــواو  بٍ آمــ رشَّ
 عقـــاباأل یعلـــ همبـــردّ  وجـــوههم يف يضـــرب القـــاهر كـــان قهـــرا منـــه خرجـــوا حيـــث مـــن احلـــق

 ةالعالمـــ قـــال احلـــال وانعكـــاس بالـــذل علـــيهم دعـــاء هـــو وقيـــل نـــواع،األ شـــر هكـــذا والرجـــوع
 اهللاُ  یفسـري  اعملـوا قـل” :لیاتعـ كقولـه التهديـد یعلـ مـراأل يكـون نأ تملحيو  ):ره( ياجمللس
  .)351، 6 ج :1358 ،يخوئ هامشي( “كمعملَ 

 ُذالًّ  بـَْعـــِدي َســـتَـْلَقْونَ  إِنَُّكـــمْ « :األمـــرين بعـــد يتلـــ الـــيت اجلملـــة هـــذه إلـــی هنـــا الســـخرية تعـــود
زهــا عقــوهلم أمــام تضــعهم الســخرية هــذه فكــأنّ  »َشــاِمالً   مــن اخلــوارج تــوقظ لعلهــا عنيفــة هــزة و
  .املضلة الشبهة هذه يف يتفكرواو  يعودوال غفلتهم
  

  البيان علم في السخرية ليباسأ .6
  التشبيه 1.6
 يالــدواع تسـوقها حـني بـالفطرة النفـوس هيـإل تعمـد األنيــق، املمتـاز التعبـري ألـوان مـن لـون التشـبيه
 ختــتص ال الــيت البيانيــة الصــور مــن فهــو والعامــة، واخلاصــة والعجــم العــرب ذلــك يف ييســتو  إليــه،
ـــه لغـــة؛ وال جبـــنس  األنـــواع بـــني املشـــاع والـــرتاث الفطريـــة واخلصـــائص اإلنســـانية اهلبـــات مـــن ألن
ة، أو املشـــرتكة الصـــفات هـــذه أساســـه أنّ  ذلـــك مجيعـــا، البشـــرية  يراهـــا الـــيت املتضـــادة أو املتشـــا
 جتـوزا بعـض مكـان بعضـها األلفـاظ اسـتعمال استسـاغته ذلك یعل ويرتتب األشياء يف اإلنسان
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 التشــــبيه فضــــيلة عــــن حديثــــه يف اجلرجــــاين عبــــدالقاهر يقــــول .)43، 1 ج :1386 ،ياجلنــــد(
   :عادته یعل بأمثلة ذلك موضحا والتمثيل،

 يهــــ بــــرزت أو ،املعــــاين أعقــــاب يف جــــاء إذا التمثيــــل أن عليــــه، العقــــالء اتفــــق ممــــا واعلــــم
ـــة، كســـاها صـــورته، یإلـــ األصـــلية صـــورها عـــن ونقلـــت معرضـــه يف باختصـــار  وأكســـبها أ

 ودعـــا هلـــا، النفـــوس حتريـــك يف قواهـــا وضـــاعف نارهـــا مـــن وشـــب أقـــدارها مـــن ورفـــع منقبـــة
 تعطيهــا أن یعلــ الطبــاع وقســر اوكلفـ صــبابة األفئــدة يأقاصــ مـن هلــا واســتثار إليهــا القلـوب
ـ كـان مـدحا، كـان فـإن وشـغفا حمبة  للعطـف وأهـز وأعظـم النفـوس مـن وأنبـل وأفخـم یأ

 أحـــد هوحــدّ  أشــد ووقعـــه ألــذع وميســمه أوجـــع مّســه كــان ذمـــا، كــان وإن لإللــف وأســرع
  .)115 :1410 ،رجايناجل(

 بـــه الـــتهكم أو أحـــد ذمّ  أرادوا فـــإذا الـــذمّ  يف التشـــبيه توظيـــف مـــن أكثـــروا قـــد القـــدماء إنّ 
 املعـاين تلـك یإلـ إال التشـبيهات هذه إطالق عند الذهن ينصرف وال« التشبيه علی اعتمدوا
 واحلــذر اخلــوف شــديد طــائر وهــو وبالصــفرد بالنعــام اجلبــان فشــبهوا عليهــا، املتعــارف املشــتهرة
 باحلمـار والبليـد والصـخر باحلديـد يوالقاس والوتد والفقع والنعل بالنقد والذليل بالفراش والطائش
 .)265 :1404 ،يالعســـكر ( »بالفيــل واألكـــول باخلنفســاء واللجــوج اجملدبـــة بــاألرض والبخيــل
 مضــــحكة مشــــوهة صــــورة لتقــــاطال الــــدقيقني والتصــــور التخيــــل علــــی الســــاخر التصــــوير يعتمــــد

ا يف تقوم للمهجو،  املظهـر أو املهجـوة، للشخصـية املتخيلـة الرتكيبيـة املغالطة علی الفنية خطوا
 التمـاس یعلـ مجلتـه يف يعتمـد النقـد مـن نـوع التصويرية فالسخرية منه والسخر انتقاده يراد الذي

 ويــربز الــنقص، أو العيــب تصــوير يف يبــالغ ،فــين بأســلوب تعــرض معينــة لظــاهرة الرئيســية العيــوب
 ال وتشويهها الصورة تضخيم يف املبالغة وهذه الفنان ذهن يف ترد نكتة شكل یعل التناقض وجه

 كبــري موضــوع ذو هــادف فــن التصــويرية الســخرية ألنّ  الشــاعر یلــد الفــين الصــدق مــع تتعــارض
 فالضــحك املضــحك، األســلوب هــذا یإلــ يعمــد الشــاعر فــإن ولــذلك الشــاعر، نفــس يف األمهيــة
 .)360 :ت.د ،يالتميمـــ( األحيـــان كـــلّ  يف طيبـــا لـــيس فهـــو يـــؤمل وقـــد يءشـــ كـــلّ  قبـــل تأديـــب
  :التايل النموذج إلی ولننظر
 َوَختِْبطُ  ِبِفيَها، تـَْعِذمُ  الضَُّروسِ  َكالنَّابِ  بـَْعِدي، ُسْوءٍ  أَْربَابَ  َلُكمْ  أَُميَّةَ  َبِين  لََتِجُدنَّ  اهللاِ  َواميُْ «
  .)93: طبةخ( »َدرََّها َوَمتَْنعُ  ِبرِْجِلَها، وتـَْزِبنُ  بَِيِدَها،
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 أمية بنو نارها شبي اليت الفتنة نم أصحابه حيذر )ع( اإلمام أنّ  العبارة هذه يف نری
 هذا يف استعملت لذلك .ليةاالع البيان ليباأس أحد والتشبيه املسلمني ءيف ا ويضيعون
 يربز موجعا الذم جاء الساخر، التشبيه هذا يفف ،أمية بين حكومة كيفية لتجسيد الكالم

 حاهلا، ههذ اليت والبهائم باألنعام التشبيه يف إنو  للعيان واضحة ويصورها املهجوين صئنقا
كم وسخرية هلم وإهانة احتقري   عن البالغة ج شراح بعض يقول .وحكومتهم بعقوهلم او
   :العبارة هذه

 تعض كما اأ رادأ ةاملذكور  ئةالردي وصافباأل ةاملتصف اخللق ةالسيئ ةبالناف تشبيههم إنّ 
 فعاهلمأ يف هوالء فكذلك لبنها من الناس ومتنع برجلها حالبها تدفعو  بيدها وتضرب بفيها
م ئةالردي  من يسحقونه ما ومنعهم ةذيألاو  والضرب بالقتل الناس قصد من ةذيؤ امل وحركا
  .)876، 9 ج :1358 ،يخوئ هامشي( املال بيت

 يف واجلهاد احلرب عن وإباءهم موالهم طاعة عن والبصريني الكوفيني مروق رین ما وكثريا
 :املتلقي يعجب حمسوس يأمنوذج بشكل مروقهم يصور الساخر التشبيه هذاف .اهللا سبيل

 ُمثَّ  اْالْدبَرِ  اْلنِّْضوِ  تـَثَاُقلَ  َوتـَثَاقـَْلُتمْ  اْالَسرِّة، اجلََْملِ  َجْرَجرَةَ  َفَجْرَجْرمتُْ  ِإْخَواِنُكمْ  َنْصرِ  ِإَىل  َدَعْوُتُكمْ «
  .)39: طبةخ( »َضِعيفٌ  ُمَتذائبٌ  ُجَنيدٌ  مكِمنْ  إيلَّ  َخرَجَ 

تضجرهم من ثقل  ةقو و متللهم  ةلكثر  رةلفظ اجلرج ةاستعار «: هذا الصدد يف يقول البحراين
غريها الحظ شبه ما نسبه  ةشد من جرجر أ ةسر اجلمل األ ةما يدعوهم إليه، وملا كانت جرجر 

ا، و إلي مث ”: وقوله“ دبرثاقلتم تثاقل النضو األت”: قوله ذلك التشبيه يفكهم من التضجر 
م  ةحقار  یلإ ةشار إ“ فضعي) مضطرب(منكم جنيد متذائب  إيلَّ خرج  عددهم  ةقلّ و شا

ا وقولهأ ئةمثم كانوا حنوا من ثالّ أوقد ذكرنا  “ م ينظرونهاملوت و  یلإساقون منا يُ أك”: و دو
م فيما يساقون  ةشدّ  یلإ ةشار إ  إلیه مثل اضطراب من يساق إليخوفهم وجبنهم واضطرا

  ).391 ،2ج : 1362ابن ميثم، (» خوفه منه هذاو املوت 
  
  االستعارة 2.6
 الشيء تعارهاسو  العارية؛ طلب أي االستعارة :»استعارة« مادة عن العرب لسان يف جاء
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 ثوبا واستعاره فأعارنيها؛ عارية منه استعرت :ويقال إياه؛ يعريه أن منه طلب أي :منه واستعاره
  .)»عري« مادة :ت.د منظور، ابن( إياه فأعاره
 أركانه مجيع حذفت تشبيه أصال يه االستعارة :هبقول صطالحاال يف ياخلور  يعرفها و
 احلقيقي ال املستعار املعىن هو املقصود أن على تدلّ  قرينة به وأحلقت به هباملش أو املشبه إال
 هذين اجتماع ألنّ  قسمني، إلی الطرفني باعتبار تنقسم يوه .)55 :1945 ،ياخلور (

 يف استعمل ما العنادية ومن عنادية يفه ممتنع أو وفاقية، يفه ممكن إما يءش يف الطرفني
 متليح أو كم بواسطة التناسب منزلة التناقض أو التضاد بتنزيل نقيضه أو معناه ضد

  .)121، 3 ج :ت.د ،يالصعيد(
 أنّ  رین ما كثريا .املهجو تذليل يف الساخرة ستعارةاال دور رینل البالغة  ج یإل عودن
 من أشدّ  اءهج ال هبأنّ  نشعر حيث املقذع، والذمّ  التهكم مساق الكالم ساق )ع( اإلمام
 فَِإينِّ  النَّاسُ  أَيـَُّها بـَْعد، أَمَّا« :قوله يف أمية بين فتنة علی )ع( اإلمام نزهلاأ اليت السخرية هذه

َنِة، َعْنيَ  فـََقْأتُ  َهبُـَها َماجَ  َأنْ  بـَْعدَ  َغْريِي َأَحدٌ  عليَها لَِيْجَرتِىءَ  َيُكنْ  وَملَْ  اْلِفتـْ  »َكَلبُـَها َواْشَتدَّ  َغيـْ
  ).93: خطبة(

  :بقوله الكالم هذا یعل خوئي قيعلّ 
 داء هو )بكل(و ةالظلم )بالغيه(و وشققتها قلعتها منع باب من ةالفتن عني) تأفق(

 بشحمها قلعتهاو  شققتها يأ )ةالفتن عني تأفق( وعبارة الناس فيعقر خذهأي اجلنون يشبه
ا لكسر ةاستعار  وهو فيها، صبعاإل دخلتأ وأ ا، سكانإو  ثورا  تلك ةشد یلإو  هيجا

 هلا ظلل مشول عن ظلمتها بتموج یوكن )غيهبها ماج نأ بعد( بقوله شارأ وظلمتها الفنت
 ةساكن كانت لو تشملها اليت ماكناأل غري ةكثري  ماكنأ مشلت متوجت ذاإ ةالظلم نأل
  .)71، 7 ج :1358 ،خوئي هامشي( )كلبها واشتد( بقوله ذاهاأو  شرها ةغلب یلإو 

ا( بلفظة ليدلل للفتنة العني لفظة استعار )ع( اإلمام أن اخلطبة هذه يف نری  علی )فقأ
زامها عليها الغلبة  اجلنون، يشبه داء وهو )الكلب( لفظة استعار قد آخر، جانب ومن وا
 صورة یإل يصل حيت اخلطبة هذه يف )ع( اإلمام يستمر .ساخرة صورة للمتلقي لريسم للفتنة
 السَّْيَف، ِإالَّ  يـُْعِطيِهمْ  الَ  ُمَصبـَّرَة، ِبَكْأسٍ  َوَيْسِقيِهمْ « :يوه الدغة سخرية یعل حتتوي أخری

  .)93: ةخطب( »اْخلَْوفَ  ِإالَّ  ُحيِْلُسُهمْ  َوالَ 
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 يعطيهم وال( صبارهاإ إلی ءةمملو  املراد وأ بالصرب ةممزوج أي )ةمصرب  بكاس يسقيهم و(
 هلم شعارا اخلوف جعلهم ةمبشا حالساإل لفظ ستعارا )اخلوف الإ حيلسهم وال السيف الإ

 قال .جسده ويالصق ظهره یعل يكسي الذي للبعري املالزم كاحللس عنهم منفك غري
 العباس ينب نإو  العباس بين بظهور ميهأ بين ةدول قراضان یلإ ةشار إ الفقرات هذه الشراح

 یشت واناأل املوت عيان روهمأو  ةخمتلف طعوما العذاب سأكأسقوهم   ذاإو  وهوانا ذالَ  والهمأ
  ).95، 7 ج :1358 خوئي، هامشي( التواريخ و السري كتب يف مذكور هو كما

 من واضحا اتصوير  يقدم أن ستعارةاال هذه وراء من يريد )ع( اإلمام أنّ  بالذكر جيدر
 ولعل إبداع من العبارة هذه يف عما التغاضي ميكن فال أمية بين علی قعي الذي العذاب شدة
 لباس اهللا فأذاقها« :لیاتع اهللا فيها يقول اليت القرآن آية من قتباساال هو ،هافي راهن ما أمجل
  .)112: حنل( »واجلوع اخلوف
 
  الكناية 3.6
 فـال ،املعـاين مـن یمعنـ إثبـات املـتكلم يريـد أن بالكناية املراد« :بقوله الكناية عبدالقاهر عرف قد
 بـه فيـومئ الوجـود، يف وردفـه ليـهات هـو یمعنـ یإلـ جيـئ ولكـن اللغـة، يف لـه املوضـوع بـاللفظ رهذكي

 یإلـــ عمـــدي ال األديـــب أنّ  البالغيـــون يـــری .)66 :1410 ،رجـــايناجل( »عليـــه دلـــيال وجيعلـــه إليـــه
  :ناظم ابن يقول كما التصريح من أبلغ عندهم الكنايةو  يقصده لغرض إال والتعريض الكناية

 أو كاإليضــاح، نكتــة یلتــوخ إال الكــالم بليــغ يف عنــه الكنايــة یإلــ يءبالشــ التصــريح يــرتك ال
 أو ختصــــار،اال أو الــــذم، أو املــــدح یإلــــ القصــــد أو حالــــه، مقــــدار أو املوصــــوف حــــال بيــــان

 أو بالظــاهر الفــاحش عــن أو بالسـهل، الصــعب عــن التعبـري أو واإللغــاز، التعميــة أو الصـيانة،
  .)147 :ت.د ناظم، ابن( احلسن باللفظ القبيح نیاملع عن

 يف ألنّ  الصـــــرحية الســـــخرية مـــــن املهجـــــو نفـــــس يف أوقـــــع والتعـــــريض بالكنايـــــة يةوالســـــخر 
 والظــن التحليــق يف وســعة للخيــال اتســاعا اإلطــالق يفو  للغايــة وقصــرا للمــراد حتديــدا اإلظهــار

 قبـــیع مـــن يســـلمل والتعـــريض الكنايـــة لغـــة املـــتكلم يســـتخدم قـــد .)199 :1985 عجـــالن،(
 وأغراضــها الكنايــة فوائــد مــن .الســلطان ذوي مــن املهجــو كــان إذا وخباصــة هيتوســخر  هجائــه
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 اللسـان عـفي مـا وإبـدال اللطيفـة بالكنايـات النابية والكلمات الفاحشة التعابري عن زارت حاال
 يلــتمس أن ســعیي الســاخر ديــبواأل .الطبــاع عنــه تنبــو ال مــا إلــی األمســاع ومتجــه ذكــره مــن

 كثـري يف واليصرح ويكين فيعرض والسالطة البذاءة عن وأبعدها اإيالم وأشدها السبل أفضل
  .وانتشارا ذيوعا وأكثر يالماإو  اوقع أشد يكون التعريض ألن وذلك األحيان؛ من

 فيكين الفحش فيها يظهر اليت األلفاظ عن يبتعد أن عليه يينبغ لقوله رواجا الساخر يجدول
 وال واملروءة الدين ذوو يتحاماه افحش ظاهره يكون ال أن اهلجاء يف يستحب ولذلك عنها
  .)310 :ت.د ي،ياحللب( به اهلجو غائلة یخيش وال احملافل يف إيراده يقبح

 هجوم عن حديثه هو األسلوب هذا علی )ع( علي اإلمام فيها يعتمد اليت املواضع من
 من هشاهد ما بعد احلكومة قبول عن راغبا اإلمام كان وقد عثمان قتلم بعد للبيعة الناس
 بعد )ع( اإلمام یعل أقبلوا فقد الناس أما .فعلوا ما فعلوا ولكنهم الغدير واقعة يف الناس غدر
 يالكنائ األسلوب ذا )ع( اإلمام عليهم فرد للبيعة إليه أيديهم ومدوا الثالث اخلليفة مقتل

َلَها لَقْيتُ َأل  ... النَّاِصرِ  ِبُوُجودِ  احلُْجَّةِ  َوِقَيامُ  اْحلَاِضرِ  ُحُضورُ  َلْوالَ « :الساخر  اَ َغارِ  َعَلى َحبـْ
  .)3: طبةخ( »أَوَِّهلا ِبَكْأسِ  آِخَرَها َوَلَسَقْيتُ 
 غــري مــن يشــاء حيــث يســرح مهــال تركــه يأ غاربــه یعلــ فــالن حبــل فــالنٌ  یألقــ قــد قــوهلم و
 :1337 احلديـــد، أيب ابـــن( الطـــالق كنايـــات يف اللفظـــة هـــذه يـــذكرون والفقهـــاء مـــانع وال وازع
ــــا لـــیع« يف اخلالفــــة وشـــبه ةاخلالفــــ زمـــام أللقيــــت يأ »حبلهـــا لقيـــتأل« .)302، 1  ج  »غار

 الغـارب ذكـر يفو  يصـيبها ومـا خـذهاأي مـن ايلبـت الو  تشـاء حيـث یلرتع راعيها يرتكها اليت ةبالناق
 أي »أوهلــا سأبكــ آخرهــا لســقيت«و ترشــيح احلبــل لقــاءإ يفو  ختييــل والعنــق الســنام بــني مــا وهــو

 عثمــــان بعـــد ةواجلهالــــ ةاحلـــري  سأكـــ مــــن يشـــربون النــــاس وخليـــت الأو  تركتهـــا كمــــا آخـــرا كتهـــاتر 
م يف ويعمهون   .)279 ،2 ج :1358 ي،خوئ هامشي( ةالثالث زمن يف شربوا كما سكر

  
  البديع علم ليباأس في السخرية .7

  ةالمبالغ 1.7
 ويقول يؤثرها من منهمف فيها يونوالبالغ النقاد اختلف اليت البديعية الفنون من املبالغة
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 يف وهجنة عيبا ويراها وينكرها هايبيع من نهممو  اجلودة، يف یالقصو  الغاية ويراها بتفضيلها
 أو الشدة يف بلوغه لوصف یيدع أن يه واملبالغة .)650، 1 ج :1408 ،قريواينال( الكالم
 نواعهاأو  الضعف أو الشدة يف متناه غري أنه يظن لئال دا،عمستب أو مستحيال حدا الضعف
 وهو اإلغراق،  .2 ،عادة وقوعه القريب باملمكن يءالش وصف إفراط وهو التبليغ، .1 :ثالثة
  .وقوعه يستحيل مبا يءالش وصف وهو الغلو، .3 ،عادة وقوعه البعيد املمكن يءالش وصف
 ومفعال، فّعال، :املعروفة القياسية املبالغة صيغ :منها كثرية، وطرق ليبابأس املبالغة جتئ«
 البديع، علم يف أسإليبها ومن نايةكو  وجماز تشبيه من البيانية الصور ومنها .وفَِعل وفعيل وفعول،
 غلو .)263 :1406 ،يالقرش( »الذم يشبه مبا املدح وتأكيد العارف وجتاهل التعليل حسن
 فاألسلوب ذهنه، يف تكاملت اليت األفكار عن للتعبري ا يتوسل وسيلة السخرية يف األديب
 يف والغلو باملبالغة، وذلك ساخر مبنوال يجد موضوع كتابة یإل يعمد نتاج كل به يراد الساخر
 الشاعر يستخدمها معربة فنية طريقا يزال وما كان مناإو  لذاته التهكم أو السخر يرادوال العرض
  .)361 :ت.د ،يالتميم( وخواطر أفكار من نفسه يف تضخم امع لإلعالن
 عند السيماو  الفحش وتشبه اإيالم أشدّ  يفه غلوا أشد كانت إذا الساخرة املبالغة أما
 یإل ذلك ومردّ  والكرم كالشجاعة املمدوح ا ميتدح اليت واملكارم الفضائل من املهجو سلب
 عن بتعدا ما مقبوال كوني ضاحك هجاء اأ إال اهلجاء من منط والسخرية فيه املكنت اهلجو
 كلّ  مبهجوه يوقع أن إال فيه اخلطيب أو األديب همّ  يكون وال حدود له تليس الذي والغل
 مهجويه )ع( ماماإل فيه يصف الذي النموذج هذا يف رین كما نقيصة كل به ويلصق رذيلة
يَنارِ  َصْرفَ  ِبُكمْ  َصاَرَفين ُمَعاِويَةَ  َأنَّ  َواهللاِ  َلَوِدْدتُ « :باجلنب ْرَهِم، الدِّ  ِمْنُكمْ  َعَشرَةً  ِمينِّ  فََأَخذَ  بِالدِّ

  .)97: طبةخ( »ِمنـُْهمْ  َرُجالً  َوأَْعطَاِين 
 اجلنب صفة عليهم ويضفي مهجويه من الكرمية القيم يسلب أن هنا )ع( اإلمام حياول
 )ع( اإلمام سخط عن والسخرية اهلجاء اهذ ويصدر احلق عن والدفاع اجلهاد من واخلوف
 يثريل مهجويهم أعداء مدحو  مهجويه وصف يف املبالغة یإل يدفعه السخط وهذا عليهم
 عشرة مين فأخذ« :يقول حني اذرو  السخرية هذه وتبلغ إمامهمو  دينهم عن للدفاع محيتهم
  .»منهم رجال وأعطاين منكم
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  التضمين 2.7
 نميضـــ مـــن فمـــنهم ،أشـــعارهم يف شـــعراءال إليهـــا يلجـــأ الـــيت البالغيـــة الصـــور مـــن التضـــمني يعـــد

 ينقلهــا عبــارة خــالل مــن بعينــه الرتكيــب مــن اإلفــادة يف يرغــب أو شــاعر أبيــات مــن بيتــا قصــيدته
   .طريفة فكرة من جاء ما ا ليؤكد األدباء كالم من

 يوظـــف حيـــث الســـخرية ليباأســـ مـــن مجـــيال أســـلوبا يكـــون أن يصـــلح بـــديع فـــن التضـــمنيو 
 ويسـتعني خصومه من السخرية يف يضمنها أو يقتبسها اليت النصوص تلك املوهوب الساخر

 قويـة سـخريته تبـدو یحتـ فيسـتغله النفـوس يف وأثر ووقع شهرة من املضمنة النصوص هلذه مبا
  .)324 :1414 الغزإلی،( ومؤثرة

ا يف حتمل اليت ألشعارا من قليل غري عددا البالغه  ج خطب يف جند  ومـا یاألسـو  احلـزن طيا
 وطاعـة اجلهاد عن هأصحاب لذاخت بسبب هامشاعر  جرحت حزينة نفس عن تنبعث زفرات إال يه

 زحــفب األخبــار عليــه تــواترت ملــا )ع( اإلمــام ألقاهــا الــيت اخلطــب یإحــد عنــد هنــا نقــف .همزعــيم
  :الناكثني أصحابه من متضجرا املنرب یعل )ع( اإلمام فقام اإلسالمية احلدود علی معاوية جيش
 كمــــال، أََعاِصــــريُ  تـَُهــــبُّ  أَنْــــِت، ِإالَّ  َتُكــــوين ملَْ  إنْ  َوأَْبُســــطَُها أْقِبُضــــَها ،الُكوفَــــةُ  ِإالَّ  ِهــــيَ  َمــــا«

  :البيت ذا متثل مث »اهللا فـََقبََّحكِ 
 َعَلــــى َوَضــــٍر ِمــــْن َذا اْالنَــــاِء قَِليــــِل  إِنـَّـينأَبِيــَك اخلَــْريِ يَــا َعْمــُروَلَعْمــُر

  )25: طبةخ(

 يف جيشــه هلزميــة ضــجرتوي يتحســر )ع( اإلمــام ألن واملنظــوم، املنثــور الكالمــني بــني التشــابه هنــا جنـد
 هــذا يشــري أخــری جهــة مــنو  عســكرية مدينــة تعــد الــيت الكوفــة إال لــه بلــد يبقــ ومــا معاويــة مــع هــاداجل

 )ع(  اإلمــام اــ أصــيب الــيت ةاحلالــ الئــمي التشــبيه فهــذا فشــيئا اشــيئ نفــد قــد اإلنــاء يف مــا أنّ  یإلــ البيــت
  :الكالم هذا علی تعليقه يف يخوئ يقول كما الكوفة ملدينة السخرية يشبه نظورامل هذا منو 

ـا يف نـاءاإل يف يالبـاق بالوضـر الكوفـه تشبيه إنّ   خصـمه عليهـا یاسـتول مـا یلـإ ةبالنسـب حقار
 لفــظ فاســتعار الطعــام، مــن نــاءاإل عليــه يشــتمل مــا یلــإ ةبالنســب الوضــر ةكحقــار  الــدنيا مــن
 القليـل كالوضـر مـراأل هـذا مـن ةبقيـ یعلـ ينأ يعـين ةللكوفـ القليـل الوضـر ولفـظ للـدنيا ناءاإل
  .)371، 5 ج :1358 ،يخوئ هامشي( ناءاإل يف
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 إِبَاءَ  علی فَأَبـَْيُتمْ  :بقوله الكوفيني هزمية أسباب )ع( اإلمام يذكر آخر موضع ويف
َناِبِذينَ  اْجلَُفاِة، اْلمَخالِِفنيَ 

ُ
 ِبَقْدِحِه، الزَّْندُ  َوَضنَّ  بُِنْصِحِه، النَّاِصحُ  اْرتَابَ  َحىتَّ  اْلُعَصاِة، َوامل

  :َهَوازِنَ  َأُخو قَالَ  َكَما َوإِيَّاُكمْ  َفُكْنتُ 
ــــــــــــري ــــــــــــْرُتُكُم أَْم َعــــــــــــرَِج اللِّــــــــــــَوىأََم  فـَلَــم َتْســَتِبيُنوا النُّْصــَح ِإالَّ ُضــَحى اْلَغــدِ   ِمبُنـْ

 )35: خطبة(

 يف نصر وبين جسم بين طائفة أخوه فغزا عبداهللا امسه أخ له وكان صّمة بن ُدريدل البيت هذا
 ما يوه ةالنقيع حنرأ یحت حير أ ال واهللا ال :قال و بلهمإ واستاق منهم فغنم یاللو  منعرج قبيلة
 ةالنقيع وحنر یفأب طلبكي القوم نّ إف تفعل ال :وريد خوهأ له فقال ،ةالقسم قبل النهب من ينحر
 عنه فنهاه وريد خيهأب فاستغاث ةالصم بن عبداهللا وطعن عليهم القوم هجم صبحأ فلما وبات،
 طعنات بعد وريد فنجا القوم بني الليل وحال عبداهللا وقتل وصرع يضاأ هو طعن یحت القوم
 الحب حاله هنا اإلمام هبش )35: خطبة  ذيل( خيهأ رثاء يف هذه ةالقصيد فقال له حصل وجراح

 التحسر أثار وإن التضمني فهذا .عليه أصحابه مترد بسبب حلقه الذي اخلسران يف هوازن بنا
  .الذع ضحك يشوبه اساخر  اانتباه فيه لكن زنةاحمل املعاين من فيه ام سببب یواألس
  

  نتيجةال .8
  :هي الدراسة خالل من إليها التوصل مت اليت النتائج أهمّ 

 إلنتباه كتقنية األحيان من كثري يف السخرية وظف )ع( يعل اإلمام إنّ  القول نستطيع .1
 شبهة أثاروا الذين اخلوارج السيماو  الضاللة هاوية شفا علی وكانوا الغفلة جلة يف خاضوا الذين

 حيث ووقعا املشاعر تثري صبغةً  البالغة  ج خطب علی السخرية ليباأس وأضفت .احلكمية
 الوجوه استخدم فإمنا واحد بأسلوب يكتف مل )ع( اإلمام أنّ  إال اهلمم ويستنهض العقول
  .واملخاطبني السامعني نفوس يف بالغ أثر الساخرة للغته ليكون املختلفة البالغية
م الغافلني هأصحاب إلصالح كسالح السخرية )ع( اإلمام استخدم قد .2  إلی ودعو
 وقيمه اإلسالم یعل اخلارجني وجه يف والوقوف اإلسالمية احلياض عن والدفاع اجلهاد

 واحليوية بالسهولة البالغة  ج خطب يف السخرية فنّ  سميتّ  األساس هذا یفعل تعاليمه،و 
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 هذا قيمة من يرفع ومما ،به ويتأثرون وحيفظونه اولونهنيت الناس أفهام من قريبا ليكون واملرونة،
  .تأثريه ودرجة قوته تكمن وهنا والفحش، واجملون بذاءةوال السخف عن ترفعه الفن

 أقســـام ثالثـــة يف األســـاليب هـــذه استعرضـــنا و الســـخرية ليباأســـ البحـــث هـــذا يف نـــاتناول .3
 بالعلميـة إليـه املسند يعرف )ع( اإلمام أن رأينا املعاين قسم يف .والبديع والبيان املعاين هي رئيسة

 رييشـ بالعلميـة التعريـف يفـف منهـا، كـلّ  يف باديـة السخرية أن ورأينا واإلضافة واإلشارة واملوصول
 يلمـح الذي باالسم اإلتيان كيفية إلی أشرنا كما العلم يف املكنت اللغوي املعنی یإل )ع( اإلمام
ــــذمّ  معنــــی إلــــی  يلحــــق املوصــــول وأ اإلشــــارة وأ باإلضــــافة التعريــــف مــــن كــــلّ  ويف .والســــخرية ال

  .والغباوة والبالدة النقص صفات واملوصول إليه واملشار إليه املضاف أو باملضاف
 هــمّ أ مــن تعــدّ  الكنايــاتو  ســتعاراتواال التشــابيه أن رأينــا فقــد البيــان علــم قســم يف أمــا .4
 التشــابيه فــيض مــن قــيض يف رأينــاو  .الســاخرة لغتــه يف )ع( اإلمــام عليهــا اعتمــد يتالــ ليبااألســ

 خـبط تتخـبط الـيت الضـروس بالناقـة واهُشـبِّ  قـد أميـة بـين أنّ  املقـال هذا يف أوردناها اليت الساخرة
 لتقريـر )ع( اإلمـام يسـتخدمه يالـذ احملسـوس التصـوير علـی يـدلّ  السـاخر التشـبيه وهـذا عشواء
 والكنايــات ســتعاراتاال يف رأينــا كمــا .راملــ الضــحك يتبعــه ســاخر بســيط بشــكل ردةاجملــ الصــور
 الصـور تقـدمي يف )ع( اإلمـام براعـة علـی يـدلّ  األمـر وهـذا البدويـة احلسـية بصـورها تتسما اليت

 يف السـيماو  ورذائلهـم مهجويـه نقـائص تصـوير يف متفوقـة قـوةو  ةملك له تكونف ةالساخر  ةاحلسي
  .امتالكها علی واملتسابقني وزخارفها الدنية بالدنيا املشغوفني وصف يف يرمسها اليت الصورة
 الــيت املبالغــة أســلوب منهــا للســخرية ليباأســ عــدة اجتمعــت قــدف البــديع، قســم يف أمــا .5
 مـــن واحـــد برجـــل أصـــحابه مـــن لرجـــا عشـــرة يســـتبدل أن )ع( اإلمـــام يتمنـــی حـــني لنـــا تـــرتاءي
 التضـــمنيو  .واهلجـــر البـــذاءة مـــن خلوهـــا املبالغـــات هـــذه يف الظـــاهرة الســـمة إنّ  .معاويـــة أنصـــار

 إلــی )ع( اإلمـام وراءهــا مـن يرمـي الــيت اخلطـب يف دخــل آخـر أسـلوب قــدمنياأل الشـعراء شـعرل
  .الشعراء أشعار تضمني يف التناسب هذا يواجه حني القارئ ومفاجأة السخرية

 وأنـــــواع الســـــاخرة التشـــــابيه أن إلـــــی خلصـــــنا البالغـــــه  ـــــج خطـــــب يف النظـــــر أمعننـــــا إذا .6
 علــی دليــل خــري وهــذا األخــری األســاليب إلــی بالنســبة كــربی مســاحة حتتــل الســاخر االســتفهام

 حــثّ  يف األخــری األســاليب علــی يــريب تــأثريا واالســتفهام للتشــبيه أنّ  رأی )ع( علــي اإلمــام أنّ 
  .الباطل عن والصدود للحق اخلضوع علی املخاطبني
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  المصادر
  .الكرمي القرآن

 دار :بــريوت ،تفســري القــرآن العظــيم والســبع املثــاين روح املعــاين يف .)ق 1405( شــكري حممــود ســيد آلوســي،
  .العريب الرتاث إحياء

ج .)ش 1337( بوحامدأ احلديد، أيب ابن   .النجفي املرعشي اهللا آية مكتبة :قم ،البالغه  شرح 
  .صادر دار :بريوت ،العرب  لسان .)ت.د( مكرم بن حممد منظور، ابن
ج .)ش 1362( علی بن ميثم ،حبراين ميثم ابن   .الكتاب نشر مكتبة :قم ،البالغة  شرح 
 و اآلداب مكتبــة :اجلمــاميز ،والبيــان والبــديع املعــاين املصــباح يف .)ت.د( مالــك بــن بدرالــدين نــاظم، ابــن

  .الطبع
  .والنشر للطباعة النهضة دار :القاهرة ،من بالغة القرآن .)ت.د( محدأ بدوي، محدأ

  .املعارف دار :القاهرة ،يف القرآن الكرمي يالنفليب اأس .)م 1984( ماهر أمحد البقري،
  .العلمية الكتب دار :بريوت ،تلخيص املفتاح یخمتصر السعد عل .)ت.د( سعدالدين تفتازاين،
  .املسرية دار :بريوت ،ياجتاهات اهلجاء يف القرن الثالث اهلجر  .)ت.د( رشيد قحطان ،يالتميم

  .ياخلاجن مكتبة :القاهرة ،البيان والتبيني .)ق 1405( حبر بن عمرو بوعثمانأ اجلاحظ،
  .اخلاجني مكتبة :القاهرة ،دالئل اإلعجاز .)ق 1410( عبدالقاهر ،اجلرجاين
  .املصرية األجنلو مكتبة :القاهرة ،فن التشبيه .)ق 1386( علی ،ياجلند
 منشـأة :اإلسـكندرية ،الرباعـة يتلخيص كنز الرباعـة يف أدوات ذو  .)ت.د( األثري بن امساعيل بن امحد ،احلليب

  .املعارف
 ،والبيـــان والبـــديع ، املعـــاينةعلـــوم البالغـــ يضـــاح يفاإل .)ق 1424( عبـــدالرمحان بـــن حممـــد ،قـــزويينال طيـــباخل

  .العلمية الكتب دار :بريوت
  .للماليني العلم دار :بريوت ،الدراسة األدبية .)ق 1945( رئيف خوري،
 دار :بـريوت ،تلخـيص املفتـاح شـرحخمتصـر السـعد  یعلـ يحاشـية الدسـوق .)ت.د( عرفـه بـن حممد ،يالدسوق

  .العلمية الكتب
  .مشرقني :قم ،البالغة  ج ةترمج ).ش 1379( حممد دشيت،

  .املعرفة دار :بريوت ،علوم القرآن الربهان يف .)ت.د( عبداهللا بن حممد بدرالدين الزركشي،
 :بــريوت ،وجــوه التأويــل التنزيــل وعيــون األقاويــل يف تفســري الكشــاف عــن حقــائق .)ت.د( جــاراهللا ،يالزخمشــر 
  .املعرفة دار
  .العلمية الكتب دار :بريوت ،العلوم مفتاح .)ق 1403( علي بن حممد يعقوب بوأ ،يالسكاك
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 مطبعــة مصــرف :القــاهرة ،املعــاين والبيــان عقــود اجلمــان يف .)ق 1374( الســيوطي، جــالل الــدين عبــدالرمحن
  .وأوالده احلليب البايب یمصطف
  .كثري ابن دار :دمشق ،علوم القرآن اإلتقان يف .)ق 1407( عبدالرمحن الدين جالل السيوطي،
 األداب مكتبــة :اجلمــاميز ،بغيــة اإليضــاح لتلخــيص املفتــاح يف علــوم البالغــة .)ت.د( املتعــال عبــد الصــعيدي،
  .والطبع
ـــزار الضـــمور، ـــر يف والفكاهـــة الســـخرية« .)م 2005( خليـــل عبـــداهللا ن ـــة یحتـــ يالعباســـ النث  الرابـــع القـــرن اي

  .مؤتة جامعة دكتوراه، درجة علی للحصول مقدمة رسالة ،»اهلجري
 دار :القـاهرة ،يايـة القـرن الرابـع اهلجـر  یحتـ دب العـريباأل السخرية يف .)م 1978( امني حممد نعمان طه،

  .التوفيقية
  .دارالفكر :بريوت ،القرآن الكرمي املعجم املفهرس أللفاظ .)م 1987( فؤاد حممد ،يعبدالباق

نـواس،  عند بشار بـن بـرد وأيب يالسخرية وبدايات التحول يف الشعر العباس .)م 1989( صالح عبداحلافظ،
  .السفري جريدة مطابع :بريوت ،دراسة نقدية نصية

 والفنــون للثقافــة الــوطين اجمللــس :الكويــت ،جديــدة رؤيــة ؛الفكاهــة والضــحك .)م 2003( شــاكر عبداحلميــد،
  .واآلداب
 شـــباب مؤسســـة :اإلســـكندرية ،ليبه الفنيـــةاصـــوره وأســـ ياهلجـــاء اجلـــاهل .)م 1985( يبيـــوم عبـــاس عجـــالن،

  .اجلامعة
 الكتـــب دار :بـــريوت ،الكتابـــة والشـــعر يفالصـــناعتني  .)ق 1404( عبـــداهللا بـــن احلســـن بـــوهاللأ ،يالعســـكر 

  .العلمية
 :بـريوت ،الطراز املتضـمن ألسـرار البالغـة وعلـوم حقـائق اإلعجـاز .)ق 1402( محزة بن حييي ،ليمينا يالعلو 

  .العلمية دارالكتب
  .البشائر دار :سوريا ،)علم املعاين(البالغة من منابعها  .)م 2014( هيثم حممد غرة،
 البالغـــة يف علميـــة رســـالة ،»العربيـــة البالغـــة يف الســـخرية ليباأســـ« .)ق 1414( محـــدأ بـــن شـــعيب ،يلاالغـــز 

  .یالقر  أم جامعة ،العربية السعودية اململكة والنقد،
   .الرسالة دار :بريوت ،القاموس احمليط .)ق 1407( يعقوب بن حممد جمدالدين ،يالفريوزآباد

  .األديب يالناد :الطائف ،تارخيها وصورها ؛البالغة العربية املبالغة يف .)ق 1406( سرحان يلاع ،يالقرش
  .املعرفة دار :بريوت ،حماسن الشعر وآدابه العمدة يف .)ق 1408( رشيق بن احلسن ،القريواين
 اجلماهرييـة الـدار :الليبية العربية اجلماهريية ،السخرية يف أدب اجلاحظ .)م 1977( احلليم عبد حسني، حممد

  .واإلعالن والتوزيع للنشر
 ،املعجـم الوسـيط .)م 1972( النجـار علي حممدو  عبدالقادر، حامد ،الزيات حسن أمحد إبراهيم، ،یمصطف

  .والنشر للطباعة اإلسالمية املكتبة :استانبول
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  .املصرية النهضة مكتبة :القاهرة ،أدب الشدياق االجتاه الساخر يف .)م 1987( حممد شوقي ،ياملعامل
ج الرباعـــة يف  منهاج .)ش 1358( اهللا  حبيـــب ،يخـــوئ يهــامش  ميـــاجني، ابـــراهيم ســـيد تصـــحيح ،البالغـــة  شـــرح 

  .اإلسالمية كتبةامل :طهران
  .للكتاب العامة املصرية اهليئة :القاهرة ،أدب املازين السخرية يف .)م 1982( عبده حامد اهلوال،



  


