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 الجسد الّضاحك: من إیقاع الحرکة إلی إیقاع البارودیا 

 مقاربة سیمیائّیة في أرجوزة ابن الّزمکدم 

 

 

 

 

 : صملخّ 

الّزمكدم   ابن  أرجوزة   �� ا�حركة  إيقاع  العمل  هذا  منظور    يدرس  من  ونحوّ�ا  و�الغّيا  وصوتّيا  م�جمّيا 

سيميائّي. فرصدنا الّتحّوالت الهزلّية �� هذا اإليقاع ودالال��ا الّساخرة �� أرجوزة ابن الّزمكدم. وان��ينا إ�� أّن  

البارودّية   املعارضة   :�� ثالثة  بارودّية  أش�ال  خالل  من  األرجوزة  هذه   �� بقّوة  يحضر  الهز�ّ�  اإليقاع  هذا 

 الّتحر�ف البارودّي والغروتيسك البارودّية.  و 

املفاتيح  املبالغة  ال�لمات  البارودّية،  الغروتيسك  البارودي،  الّتحر�ف  البارودّية،  املعارضة  اإليقاع،   :

 الهزلّية.  

 

 

Abstract: 

This work studies the rhythm of movement in Urjouz Ibn al-Zamkadam lexically, 

phonetically, rhetorically and grammatically from a semiotic perspective. So, we examined the 

comic transformations in this rhythm and its satirical implications in Urjouza Ibn al-

Zamkadam. And we concluded that this comic rhythm is present strongly in this chant through 

three parody forms: parody opposition, parody distortion, and parody grotesque. 

Key-words: rhythm, parody pastiche, parody distortion, parody grotesque, comic 

exaggeration. 
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 : مقّدمة البحث  -1

هذا   عصرنا  إ��  أفالطون  منذ  سريعا  تطّورا  اإليقاع  نظرّ�ات  والفلسفات  عـرفت  العلوم  تطّور  بفعل 

داخل   2، وتطّور املنا�ج الّنقدّية ا�حديثة. ولقد �ان اإليقاع معطى كمّيا وصوتّيا يخضع للقيس1وتفاعلها

ا�حواس وُ�ْدَرُك بجميع  ُيَرى  بالّسمع، فأصبح  ُيْدرُك  والغناء،  عر 
ّ

الّتكرار  3الش قائما ع��  اإليقاع  �عد  . ولم 

وانتبھ بنفنيست إ�� وجود    .  5داخل ا�خطاب شعرا �ان أو ن��ا  4ك نظاما وحركةفقط، بل أصبح عند مشوني 

. وهذا املفهوم املوّسع لإليقاع قّل من عّرف بھ �� النقد العر�ي 6اإليقاع �� جميع عناصر ال�ون طبيعة و��سانا

، 8املع�ى أثناء الوصف والّتخييل. أّما النّقاد العرب القدامى، فم��م من نّوه بدور اإليقاع �� إنتاج  7ا�حديث

 .9وم��م من أنكر هذا الّدور 

 
1-Dictionnaire du littéraire, sous-direction de :Paul Aron, Denis Saint-Jacques, et Alain Viala, PUF 
2002 .mot : rythme . P556-557. 

قوال موزونة ومتساوية ."  من خالل إيقاعه القائم على القيس عّرف السجلماسي -2
ٔ
ف من ا

ّ
ّنه "الكالم الموزون المخّيل المؤل

ٔ
الّشعر با

ساليب البديع، تحقيق: جالل الغازي، مكـتبة المعارف الرباط، 
ٔ
بو محّمد قاسم الّسجلماسي، المنزع البديع في تجنيس ا

ٔ
.ص 1980ا

281  . 
3- Senghor(Léopold Sédar), Léopold Sédar Senghor , et la revue Présence Africaine , Paris , Présence 
Africaine, 1996, p13 «Le rythme, c’est le choc vibratoire, la force qui , à travers les sens, nous saisit à la racine 
de l’être . Il s’exprime par les moyens les plus matériels, les plus sensuels»  
4- Meschonnic, (Henri), Critique du rythme, Anthropologie historique du langage, Lagrasse, Verdier,1982, 
p217 «Je définis le rythme dans le langage comme l’organisation des marques par lesquelles les signifiants, 
linguistiques et extralinguis-tiques (dans le cas de la communication orale surtout) produisent une 
sémantique spécifique, distincte du sens lexical». 
5- Mourot (Jean), Chateaubriand, le génie d'un style, Armand Colin,1969. 
6- Benveniste (Émile), Problèmes de linguistique générale,  Tome: I, Cérès Editions, Tunis 1995.p324. «La 
notion de rythme est de celles qui intéressent une large portion des activités humaines…Nous projetons un 
rythme dans les choses et dans les événements. Cette vaste unification de l’homme et la nature sous une 
considération de temps, d’intervalles et de retours pareils, a eu pour condition l’emploi du même…» 

ات، ط -7
ّ

غة إلى شعرّية الذ
ّ
حمد حيزم، من شعرّية الل

ٔ
قصد على سبيل المثال ال الحصر: ا

ٔ
، دار صامد للّنشر والّتوزيع تونس، 1وا

حم206-171. الفصل الخامس: نحو مقاربة إنشائّية لإليقاع. ص 2010فيفري 
ٔ
ات، ط. ا

ّ
، دار  1د حيزم، من شعرّية اإليقاع وكـتابة الذ

. عبد البهلول، اإليقاع والّتحديث في الّشعر الّتونسي المعاصر، ضمن كـتاب جماعي: 2015صامد للّنشر والّتوزيع تونس، جانفي 
ّيام الّشعرّية محّمد البقلوطي الّدورة الخامسة، ط

ٔ
شكال الكـتابة الجديدة، اال

ٔ
، اّتحاد الكـّتاب الّتونسيين فرع 1الّشعر الّتونسي وا

دبّية بصفاقس، ودار صامد للّنشر والتوزيع صفاقس 
ٔ
 ./محمد المهدي المقدود،99-63.ص 2006صفاقس، وجمعّية الّدراسات اال

داب العربّية 
ٓ
 . 114-63، ص2018، سنة 222عددIBLAاإليقاع عند العرب إدراكا وإجراء، مجلة معهد اال

ي يحّول الوقد نّبه ابن رشيق إلى  -8
ّ

بلغ الوصف قيمة اإليقاع في الوصف والّتخييل، فهو الذ
ٔ
ما قلب الّسمع مسموع مرئّيا. يقول" ا

./ وفي اإلطار ذاته يقول صاحب  544.ص 2006، دار صادر بيروت 2بصرا " ابن رشيق، العمدة في نقد الّشعر وتمحيصه، ط
سماع محّل الّنوا

ٔ
ها من اال

ّ
صوات محل

ٔ
بصار " (الوساطة" إّن الكالم ا

ٔ
بو الحسن علي بن عبد العزير القاضي الجرجانيظر من اال

ٔ
 .ا

بو الفضل إبراهيم، علي محمد البجاوي. الناشر: مطبعة عيسى البابي الحلبي  الوساطة بين المتنبي وخصومه،
ٔ
تحقيق وشرح: محمد ا

 .)412. د ت .ص وشركاه
 فيهما، لكاَن َيجُب في كل   الفصاحة والبالغة في شيء.يقول عبد القاهر الجرجاني " الوزن ليس هو من  -9

ٌ
إذا لو كان له َمْدَخل

ن تنفقا في الفصاحة والبالغِة.
ٔ
بو  ..فليس بالوزن ما كان الكالم كالما وال به كان كالم خيرا من كالم." عن: قصيدتين اتفقتا في الوزن ا

ٔ
ا
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عر العر�ي القديم من خالل دراسة  
ّ

و�بحث عملنا هذا دور اإليقاع �� الكشف عن األنواع البارودّية �� الش

الّساخرة كما  أو ا�حا�اة    -)la parodieإيقاع ا�حركة �� أرجوزة ابن الزمكدم. وقد اخ��نا دراسة الباروديا ( 

فالّ�خر�ة مّتصلة بالباروديا "أّم  .  1�� هذه األرجوزة �سبب عالق��ا باإل�حاك والّ�خر�ة  -ي��جمها البعض

" ذاتھ2اإل�حاك  حّد   �� إيقاع  واإل�حاك  �شأت  3.  مختلف  نحو  ع��  والغناء  املوسيقي  اإليقاع  ومن   .

 كب��ة، �حا�اة الّساخرة يمكن أن ت�ون متنّوعة لدرجة"�لمة ا لذلك عّرفها ميخائيل باخت�ن قائال  ،4الباروديا

أسلو�ا.  بوصفھ  الغ��  أسلوب  ساخرة  محا�اة  نحا�ي  أن  طر�قة    يمكن  ساخرة  محا�اة  نحا�ي  أن  يمكن 

الفردي، املستوى  ع��  �خصّية  أو  االجتما��  املستوى  ع��  الرؤ�ة،  نموذجّية   �� التفك��،  طر�قة   ��    ��

 . 6�� إطار اهتمامنا بأدب اإل�حاك �� الن�� والشعر و�الباروديا أساسا و�دخل هذا العمل5 الكالم."

وسنقتصر �� هذه الدراسة ع�� تحليل إيقاع ا�حركة. فهو األبرز ب�ن إيقاعات متداخلة �� قصيدة ابن 

ة أ�شطتھ إيقاعا.7وقد اعت�� بنفينيست  الّزمكدم.
ّ
الثة  ورأينا تقسيم هذه الّدراسة إ�� ث  حركة اإل�سان و�اف

و��:    مراحل بحسب األنواع البارودّية الثالثة الّ�ي تّم اكتشافها أثناء دراسة إيقاع ا�حركة �� هذه األرجوزة.

 
بو فهر.المحقق: محمود مح بكر عبد القاهر الجرجاني، دالئل اإلعجاز.

ٔ
دار المدني بجدة.   -الناشر: مطبعة المدني بالقاهرة  مد شاكر ا

 . 474ص .1992الطبعة الثالثة. 
فيلّي  -1

ّ
َب منذ البيت الّثاني:  فقد صّرح الّشاعر بمقصده الّساخر من الط ّقِ

ُ
ْنًزال

َ
َقاِب  ط

ْ
ل ْشَرَف اال� ِب. /ا�

َ
ْدَوَر ِبالَمْوِصِل ِمْن ُدوال ا�

نز=الّسخرّية)
ّ
شعارهم، منشورات المكـتبة  (الط

ٔ
خبارهم ونوادر كالمهم وا

ٔ
عن: الخطيب البغدادي، التطفيل وحكايات الطفيليين وا

 . 28ص .1966ية ومطبعتها بالنجف العراق  الحيدر
2- D. Sangsue, La Parodie, Paris, Hachette Supérieur, coll. «Contours littéraires», 1994, p30. «La parodie, 
mère du Rire». 
3- chapitre «Le rire comme rythme» in :Prigent (Christian),Une erreur de la nature, Paris ,P.O.L ,1996,p136. 
4- G. Genette, palimpsestes, p 20. 

.  283. ص 1986بغداد الدار البيضاء  ،دار توبقال،1جميل نصيف التكريتي،ط ترجمة: شعرّية دوستويفسكي، ،باختينميخائيل  -5
يضا: 

ٔ
 راجع ا

- Sangsue ( Daniel), «La parodie , une notion protéiforme», in: Du pastiche, de la parodie et de quelques 
notions connexes, P. Aron. éd , Québec , Editions Nota Bene , 2004 . P. 80 «une conception extensive , qui 
considère la parodie comme une pratique culturelle très large, recouvrant toutes les sortes des formes 
d’imitation et de caricature des œuvres littéraires et artistiques … à l’inverse, une acception restrictive, pour 
laquelle la parodie est une intervention ponctuelle sur un discours, la transformation d’un texte ou d’un 
fragment de texte à des fins que l’on s’accorde en général à considérer comme comique. Le représentant le 
plus éminent de cette conception restreinte est , comme on sait , Gérard Genette, à cette différence près qu’il 
ne donne pas à la parodie une intention comique. Rappelons qu’il définit la parodie comme: la transformation 
ludique d’un texte singulier (1982: 165)». 

، دار  1إشكالّية الّتجنيس في القّص الهزلي العربي القديم: دراسة بينّية في كـتاب التطفيل للخطيب البغدادي. ط :بنا اراجع كـت -6
 .  206ص  . فصل المحاكاة الّساخرة،2021زينب للنشر تونس 

 .2021تونس  دار زينب للنشر، ،1ط الباروديا في الّشعر العربي القديم، -
دبّية في الّنظرّية والّتطبيق والّترجمة: تطبيقات على الّشعر العربي القديم، -

ٔ
 .  2018دار زينب للّنشر قليبية، تونس  ،1ط الباروديا اال

7- Benveniste (Émile), Problèmes de linguistique générale, Tome: I, Cérès Editions,Tunis 1995.p324. «La 
notion de rythme est de celles qui intéressent une large portion des activités humaines…» 
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�� أحد عشر    1املعارضة البارودّية، والّتحر�ف البارودي والغروتيسك البارودّية. وتقع أرجوزة ابن الزمكدم

املوصل. بيوت   �� الطعام  عن  بحثھ   �� في�ّ� 
ّ
الط رحلة  ساخر  بأسلوب  اعر 

ّ
الش ف��ا  ينقل  نّص   بيتا.  وهذا 

ْيَمان ْبن الفتح املوص�� املعروف  األرجوزة من مصدرها 
َ
ي أل�ي َعِ�� ُسل ا��ِ

َ
ق

ْ
"أ�شد�ي َعِ�� ْبن ا�حسن ْبن َعِ�� ال

 (الّرجز)  و�رميھ بالتطفيل: نطا�ي امللقب أبا الفضائل،إ�حاق ابن حجر األ  ي�جو أبا بابن الزمكدم؛

 

َباِب    
ُ
ـَفــَل ِمـــــْن ذ

ْ
ط

َ
ـــٌل أ ـِفّ

َ
َراِب   ُمط

َ
� ش

َ
َعـاٍم َوَعــ�

َ
� ط

َ
 َعــ�

ً�ا
ْ
ن
َ
َب ط ّقِ

ُ
اِب    2ل

َ
ق

ْ
ل
َ
 األ

َ
َرف

ْ
ش

َ
ِب   أ

َ
ْوِصِل ِمْن ُدوال

َ
ْدَوَر ِبامل

َ
 أ

ــَح   ِبـَباِب َباِب   اِب        َيُمــرُّ َمــرَّ الـــّرِ�ِح َوالسَّ
ً

ــِفـيال
ْ
ـط

َ
ْنـِزُل ت

َ
 يـ

َباِب   
َ

َح ِ�� ش
َ
ْيٍب ال

َ
ُزوَل ش

ُ
اِب   ن

َ
ق

ْ
ن
َ
ِة ِ�� األ

َ
ُل ِبا�ِحيل

ُ
 َيْدخ

ا�ُحــَبــاِب 
َ
ــَساُب �

ْ
ابــًِرا َيــن

َ
اِب       3ُم� وَّ

َ
ُرُق الـــَردَّ ِمــَن البـ

ْ
 َيـفـ

َ
 ال

اِب 
َ
ِخط

ْ
 ِ�� ا�

َ
ظ

َ
ل

ْ
غ

َ
ُھ أ

َ
اِب      و�ْن ل

َ
ِقَضاُض َسْوَرِة الُعق

ْ
ُھ ان

َ
 ل

َيا
َ
ال

َ
� الق

َ
اِب  4َع�

َ
� ا�ُجوذ

َ
َراِب      5َوَع�

ُ
ِ�ي ت

َ
ِت أ

َ
 6َيْحِمُل َحْمال

ْحَزاِب 
َ
�َن َوِ�� األ اِب       ِ�� َيْوِم ِصّفِ

َ
ئ ِ

ّ
ُر الذ

َ
 ِبا�َجْدِي ِمْنُھ أث

ـھُ 
ُ
ـث

ُ
  7َيــْمـغ

َ
ـة

َ
ــث

ْ
ــاِب  َمغ

َ
ْيــِث الــغ

َ
ـاِب         لــ ـــْفــــِرِه َوالـنَّ

ُ
ـِھ َوظ ـّفِ

َ
 ِبـك

ْيَدةِ 
َ
َعاِمُر امل

َ
َراِب  8ف

َ
اِب      ِ�� خ

َ
ِ�ِل ِ�� َعذ

ْ
ن
َ
 َوَصاِحُب امل

ِ�ي ِمَن اآلَداِب" 
ْ
 .9ِلُسوِء َما َيأ
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ٔ
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ٔ
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ٔ
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ٔ
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ٔ
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ٔ
 ا

 في لسان العرب يقال مائدة وَمْيدة. -8
 . 28الخطيب البغدادي، كـتاب الّتطفيل. ص  -9
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 المعارضة البارودّیة إلیقاع شعر الحماسة:  -2

في�� للوصول إ�� املوائد داخل البيوت رغما  لقد نقل ابن الّزمكدم �� أ 
ّ
رجوزتھ األفعال الّ�ي قام ��ا الط

اإليقاع   �سمة  تّتصف  يجعلها  ي 
ّ

الذ هو  و��اية  بداية  لها  بنية  داخل  األفعال  هذه  وانتظام  أ�حا��ا.  عن 

أفالطون  ا�جسد".  1بمفهوم  إيقاع  عن"  النّقاد  تحّدث  بنفينيست rythme du corps(2وقد  واعت��   .(  

�سبب تتا�� حر�ات اإل�سان داخل نظام محّدد. لهذا قال �عضهم "اإل�سان    . وذلك3األ�شطة البشرّ�ة إيقاعا

 .4حيوان ذو إيقاع"

بة  
ّ
في�ّ� بالّدوران، وانت�ى بالن�ول عند مائدة من املوائد. ووردت هذه األفعال مرت

ّ
لقد بدأ إيقاع حر�ات الط

الّتا��: الّدوران بحثا عن املوائد (أْدوُر)، املرور ب�ن املنازل (يمّر)،الن�ول ببيت محّدد  �� القصيدة ع�� الّنحو  

(ين�ل)،الّدخول متحّيال( يدخل با�حيلة)،اال�سياب ( ينساب)، االنقضاض ع�� املائدة، مغث ا�جدي ع�� 

فر والّناب(يمغثھ). 
ّ
 والظ

ّ
خذ نظام ا�حركة �� القصيدة مسا فاملائدة بالكف

ّ
را وا�حا، يّتجھ من األع�� قد ات

إيقاع ا�حركة هذا عن محا�اتھ   االنفتاح. وكشف  إ��  الّداخل، ومن اال�غالق  إ��  إ�� األسفل، ومن ا�خارج 

ويسّم��ا    . (Pastiche parodique)5"معارضة بارودّية"  الّساخرة لشعر ا�حماسة العر�ي القديم �� ش�ل  

)، ويعّرفها بأّ��ا "تقليد أســلو�ّي ذو وظيفة نقــدّية...أو  he satiriquePastic(  ج��ار جينات املعارضة الهـجائّية

 .6هـــزلّية"

وا   وا�َحماَسة:" ادُّ
َ

ش
َ
� :

ً
 وِحماسا

ً
حاُمسا

َ
. وتَحاَمَس القوُم ت َتدَّ

ْ
: اش

ً
مُر َحَمسا

َ
... وَحِمَس األ

ُ
حاَرَ�ة

ُ
ْنُع وا�

َ
(��) امل

وا.
ُ
َتَتل

ْ
: ..َواق

ُ
...  وا�َحماَسة

ُ
َجاَعة اله.ال�َّ

َ
ق ِإذا  ْحَم 

َّ
ال� بـ  وتصّور   7"وَحَمَس  سم 

ّ
يت بطال  "ال�جاعة   ا�حماسة 

ا�حر�ّية والقتال من أجل قيمة سامية �العقيدة أو ا�حرمة أو الشرف. وتوّسع مدلول ال�لمة �� األدب لتضّم  

ُم �� هذه األغراض إّما للّتحر�ض ع�� القتال قبل املوقعة،
َ
ي ُيْنظ

ّ
عر الذ

ّ
راض تفاصيل الوقعة  و�ّما الستع   الش

ديدة
ّ

الش والّنخوة  املغا��  الفخر  فيھ  استعراضا  الّنصر  مفهوم   "8�عد  من  ا�حماسة  مفهوم  و�ق��ب 

ْتِل،امل�حمة." 
َ

ق
ْ
ال  

ُ
َعِظيَمة

ْ
ال  

ُ
عة

ْ
الَوق َحَمة: 

ْ
�
َ
ِقَتاِل.  َوِقيَل:  وامل

ْ
ال َصاُروا   َمْوِضُع  ى  َح�َّ قتلَ��م  ِإذا  القوَم  �َحْمُت 

َ
وأ

ْحًما.
َ

وامل�حمة عند اليونان" قّصة شعرّ�ة تروي �� صياغة أدبّية رائعة و�� خيال شعرّي �جيب أعماال    9"�

 
1- Benveniste (Émile), op. cit., 
2- Bourdette-Donon(Marcel), Le rythme du corps, Paris , L’Harmattan, 2002. 
3- Benveniste (Émile), op. cit., p324. 
4- Mauss (Marcel), Manuel d’ethnographie, Payot,1996. P.85. «L’homme est un animal rythmique .» 
5- Ibid, p32. 
6-Gérard Genette, Palimpsestes, p27 

 ابن منظور، لسان العرب، ماّدة: حمس. -7
م ملحمة، مجلة الفكر عدد -8

ٔ
 .91ص  1970، 1محمد اليعالوي، حماسة ا

 ابن منظور، لسان العرب، ماّدة: لحم.  -9
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". 
ّ

 أبو تّمام  1جّبارة يقوم ��ا بطل فذ
َ

جذورها �� شعر    با�حماسة �� الشعر العر�ي القديم، ونجد2وقد ُعِرف

� املعارضة البارودّية3ا�حرب �� العصر ا�جاه��
ّ

لشعر ا�حماسة �� أرجوزة ابن الّزمكدم ع�� محا�اة    .وتتج�

 إيقاعات القّوة والّسرعة وتقليدها تقليدا هزلّيا.  

 إیقاع القّوة:  -2-1
في�� املتمحورة حول معا�ي    �� ا�خطاب.  4لقد تحّدث مشونيك عن إيقاع املع�ى

ّ
و�ظهر هنا �� أفعال الط

في��َّ �� صورة ا�حارب من  ف  ا�حماسة: القّوة واالندفاع والّسرعة والقتل وا�حرب. 
ُّ
قد قّدم ابن الزمكدم الط

في�ّ� �� هذا ا�جدول:   أجل دخول البيوت وحضور املوائد لسّد الّرمق.
ّ
ده أفعال الط

ّ
 وهذا ما تؤك

 املعا�ي ا�حماسّية �� األفعال.  األفعال 

 )1دار(ب
يء، و�ذا  

ّ
ي ابتدأ "و�قال: دار يدور واستدار �ستدير، بمع�ى إذا طاف حول ال��

ّ
عاد إ�� املوضع الذ

 منھ." ابن منظور، لسان العرب، ماّدة: دور.

(ب  ) 3َمـــــــرَّ
: ذَهَب،  "

ً
ا وُمرورا ھُ َمرَّ َيُمرُّ َمر�

ُ
ل

ْ
  َواْسَتَمرَّ ِمث

ً
ا وُمرورا اَل اْبُن ِسيَدْه: مرَّ َيُمرُّ َمر�

َ
َهَب . ق

َ
" ابن منظور،  َجاَء َوذ

 لسان العرب، ماّدة: مرر. 

َزَل(ب
َ
 )3ن

" 
ً

ِ�ال
ْ
وَمن  

ً
َ�ال

ْ
وَمن  

ً
ُزوال

ُ
ن �ل 

ْ
َين ِ�ِ�ْم  َزَل 

َ
ون ْ�ِ�ْم 

َ
َعل َزَل 

َ
ون هم 

َ
َزل

َ
ن ْد 

َ
َوق وُل، 

ُ
ُحل

ْ
ا� ُ�ول: 

ُّ
عود...    الن والصُّ ُ�ول 

ُّ
 الن

جسام
َ
 والس�وُن ِمْن ِصَفاِت األ

ُ
ة

َ
َحَرك

ْ
 نزل.  " ابن منظور، لسان العرب، ماّدة:َوا�

 )7حمل حمالت(ب

  " 
َ
َعل َحْملةَحَمَل  ا�َحْرب   ��ِ رةْيِھ 

َ
ُمنك ة  دَّ

َ
دَّ ش

َ
رة، وش

َ
ُمْنك َحْملة  ْيِھ 

َ
َعل وَحَمَل  لسان ،  منظور،  ابن   "

ْ�ِذيِب:  العرب، ماّدة: حمل. / "   ِقَتاِل ِ�� ال�َّ
ْ
ا َحَمَل. وَعَتك الفرُس:  كرَّ ِ�� ال

َ
رة ِإذ

َ
 ُمْنك

ً
ة

َ
َحَمل  . وَعَتَك َعْتك

ْيِھ َيْضِر�ُ للَعّضِ 
َ
شُھ: ... وَعَتك َعل

ْ
 َبط

َ
ْيِھ َحْملة

َ
 " ابن منظور، لسان العرب، ماّدة: عتك. .َحَمَل َعل

(ب
َ

ث
َ
 )9َمغ

ِة.  "
َ

ْعَرك
َ ْ
َوامل َحْرِب 

ْ
ا�  ��ِ َجعاء  ال�ُّ ِتَباُس 

ْ
ال  :

ُ
ث

ْ
غ

َ
الَعْركامل  :

ُ
ث

ْ
غ

َ
...    وامل َصاَرَعِة 

ُ ْ
امل ُخ ِ�� 

ْ
ط

َّ
الل  :

ُ
ث

ْ
غ

َ
... وامل

  : َجْوَهِريُّ
ْ

ي  ا�
َ
ٍن أ

َ
ال

ُ
وا ِعْرض ف

ُ
ث

َ
وهَمغ

ُ
وُه ومَضغ

ُ
ان

َ
:  ش

ً
ثا

ْ
ثھ َمغ

َ
 ال��يَء َيْمغ

َ
ث

َ
ھ وَمَرسھ. ومغ

َ
ك

َ
... َوَرُجٌل َدل

ُمماِرس    :
ٌ

وُمماِغث  
ٌ

ث
ْ
ِج َمغ

َ
ِعال

ْ
ال رُّ ...    ُمصارع شديُد  الشَّ َعَرِب: 

ْ
ال ِعند   

ُ
ث

ْ
غ

َ
لسان .  وامل منظور،  ابن   "

 . مغث العرب، ماّدة:

 
م ملحمة، مجلة الفكر عدد -1

ٔ
 .92-91، ص 1محمد اليعالوي، حماسة ا

بو تّمام  -2
ٔ
ائي، ديوانظر: ا

ّ
ْوس الط

ٔ
حمد حسن بسجحبيب بن ا

ٔ
. 1998، دار الكـتب العلمّية بيروت لبنان 1، طان الحماسة، تحقيق: ا

نموذجا، ط ولمزيد التوّسع في دراسة هذا الموضوع راجع مثال: مجدي بن عيسى،  /
ٔ
بو تمام ا

ٔ
،  1الحماسة في الشعر العربي القديم: ا

 . 2007دار مسكلياني تونس 
 (د ت ). ،اهلي، دار الفكر العربي، القاهرةندي، شعر الحرب في العصر الجراجع: علي الج -3

4- Meschonnic, ( Henri), Critique du rythme, Anthropologie historique du langage, Lagrasse, Verdier,1982, 
p217 «Le rythme est l’organisation même du sens dans le discours.». 
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امل�جمّية   املعا�ي  هذه  جانب  �حر�ات    ا�حماسّية،و���  ا�خفّية  املعا�ي   �� ا�حما��ي  اإليقاع  هذا  يظهر 

في�ّ�.
ّ
"إّن ا�حر�ات املعّ��ة واإليماءات العشوائّية الّ�ي تصدر عن ا�جسم �� �� الواقع ترجمة حقيقّية    الط

هن،
ّ

د مثال لها  "الّصادرة عن الي  فحر�ات "املغث "و" االنقضاض   1و�حّركھ االنفعال."  وفورّ�ة ملا يدور �� الذ

ل  
ّ
وِقظ الّروح الّنضالّية قبل املواجهة، وتمث

ُ
معان حماسّية خفّية. فـ"من شأن حركة القبضة املشدودة أن ت

أو عن مز�ج من القهر    تنّم عن ضغط نف��ي،  ...  و" قبضة اليد:  .2�عب��ا عن القّوة والّروح ال�جومّية والعنف "

كمة.
ّ
الل عن  �عيدة  ليست  فالقبضة  والغضب  3"والعدائّية.  القّوة  معا�ي  عن  ا�جسد  حركة  ت 

ّ
دل هكذا 

 . 4والعنف والعدوانّية، و�� معان أساسّية �� شعر ا�حماسة

ي ورد عليھ إيقاع هذه  
ّ

�ل الذ
ّ

دها أيضا الش
ّ

مّ�� إيقاع ا�حركة �� األرجوزة يؤك
ُ
واملعا�ي ا�حماسّية الّ�ي ت

خذ نظام األفعال ش�ل الرقم  
ّ
�ل    9األفعال، فقد ات

ّ
�ل الّدائري (دار) ثّم إ�� الش

ّ
مقلو�ة، فقد انطلق من الش

 العمودي 
ّ
ي(مّر) وصوال إ�� ا�خط

ّ
�ل    واإليقاع عند ديمقر�طس   (نزل، انقّض).  ا�خط

ّ
"هو دائما ش�ل...الش

�تيب ا�خاّص لألجزاء �� �ّل"
ّ
�ل الّنا��ئ عن ا�حركة والّتحّول     5املمّ�� وال�

ّ
وا�جر�ان، وهو القائم  "ولكّنھ الش

آن." �ّل   �� للتغّ��  القابل  الفوري  ا�ع 
ّ
والط االرتجال  ش�ل  6ع��  هو"  اإليقاع  بأّن  أفالطون  �عنيھ  ما  وهذا 

العدد  7ا�حركة" "إّن  اقة    9. 
ّ
الط ع��  يدّل  ھ 

ّ
...إن وا�حرب  والّدمار  اقة 

ّ
والط القّوة  عدد  اإل�سان...هو  ال 

ّ
ممث

وا والّزعامة  والقيادة  موح 
ّ
العدد    8لّسيطرة."والط ذوي  األ�خاص  ما    9"إّن  �ّل   �� ومحار�ون  م�افحون 

الّ��اية ينجحون    ،يحاولونھ �� هذه ا�حياة رة، ولكن بوجھ عام و�� 
ّ

يواجهون حياة عصيبة �� سني��م املبك

وم��ّور�ن   الغضب  سري��  تصّرفا��م   �� تراهم  وحزمهم.  العزم   �� وثبا��م  وتصميمهم  إراد��م  قّوة  بفضل 

أو �� معركة    أو ُيقتلون إّما �� ا�حرب،  ستقل�ن وراغب�ن �� أن ي�ونوا أسياد أنفسهم...وهم غالبا ُيجرحون،وم

فائقة."  ا�حياة. ��جاعة  يتمّتعون  العدد    9إّ��م  هذا  ذوو  الهزء    9"والّرجال  �حّية  ي�ونوا  أن  يمكن 

في�� العنيفة والقو�ّ 10والّ�خر�ة."
ّ
وهذه املعا�ي    ة الباعثة ع�� اإل�حاك.وهذا ينطبق تماما ع�� حر�ات الط

سمة بالقّوة واملواجهة واالندفاع. 
ّ
ها بمعا�ي ا�حماسة املت

ّ
في�� مّتصلة �ل

ّ
 الّرمزّ�ة �� أفعال الط

 
،دار الفراشة للّنشر والّتوزيع بيروت 1محمد حسين شمس الّدين،ط ترجمة، المعاني الخفّية لحركات الجسد، جوزيف ميسنجر، -1

 . 16،ص2006لبنان 
 . 129-128م ن، ص- 2
 . 281، صالمرجع نفسه -3
 ابن منظور، لسان العرب، ماّدة: حمس.- 4

5- Benveniste (Émile), La notion de rytme dans son expression linguistique, in:  Problèmes de linguistique 
générale, Gallimard , Paris 1966, T1. p330. 

داب العربّية  اإليقاع عند العرب إدراكا وإجراء، محمد المهدي المقدود، -6
ٓ
 .67، ص2018،سنة 222عددIBLAمجلة معهد اال

7- Benveniste (Émile), La notion de rytme dans son expression linguistique, op. cit., p.334. 
عداد: لورد لويس هيمون كْيرو، -8

ٔ
و الّتنجيمّية. لغة اال

ٔ
عداد الّسحرّية ا

ٔ
دار الجيل   ،1ط سمير شيخاني، تعريب: دراسة معاني اال

 . 109. ص 2000بيروت لبنان 
 .510ص المرجع نفسه،   -9

 .106ص  المرجع نفسه، -10
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نتائج حر�اتھ(العذاب    ومن جهة أخرى، و��  �� حيلتھ وأفعالھ  الطفي��  قّوة  اإليقاع مصدرها  قّوة  فإّن 

اعر عن ه
ّ

ا كّرر الفعل    1ذه القّوة من خالل استعمالھ املفاعيل املطلقة مّرات عديدةوا�خراب). وقد عّ�� الش
ّ
مل

وع�� شّدة    2و�دّل املفعول املطلق هنا ع�� توكيد الفعل  يحمل حمالت).  ين�ل نزول،  ومصدره يمغثھ مغثة،

األحزاب...نتائج ا�حرب: خراب املائدة    يوم صف�ن،  نزال،   ا�حيلة،  (الرصد،  وقد أثرى م�جم ا�حرب  القيام بھ.

يتمّ�� هذا اإليقاع ا�حما��ّي �� هذه األرجوزة   و��� جانب سمة القّوة،هذا اإليقاع ا�حما��ّي القوّي. والعذاب)

 .  بالّسرعة

 إیقاع الّسرعة:  -2-2
في�ّ�. و�عرض �عضها �� هذا ا�جدول: 

ّ
� إيقاع الّسرعة �� معا�ي أفعال الط

ّ
 يتج�

 )5ساب(ب
   يُب: ساَب َ�ِس "

ً
ى ُمسِرعا

َ
ِسيُب ِإذا َمَضْت  َم��

َ
� 

ُ
ة  . وساَبِت ا�َحيَّ

ً
"ابن منظور، لسان العرب، ماّدة: ُمْسِرعة

 سيب. 

 )6انقّض(ب
َض    ُيَقاُل:" َقضَّ

َ
� الصْيِد وت

َ
َباِزي َع�

ْ
َقضَّ ال

ْ
ْسَرعَ ان

َ
� الصْيِد.  ِإذا أ

َ
 َع�

ً
ِدرا

َ
َ�َ�اِنِھ ُمْنك

َ
لسان    "ابن منظور، ِ�� ط

 ماّدة: قضض.  العرب،

في�ّ�.
ّ
الط �حر�ات  الّسريع  الّتتا��   �� أيضا  اإليقاع  سرعة  األفعال    وتظهر  ب�ن  الر�ط  أدوات  غابت  فقد 

  قديره ضم�� الـ"هو" وت ا�حذوف واملقّدر �� األفعال املذ�ورة بدون فاعلها،3وحضر الّر�ط بالضم��  وا�جمل،

في�ّ�. ونجد هذا ا�حذف للفاعل مثال،
ّ
اعر:    العائد ع�� الط

ّ
�� األفعال"يمّر " و" ين�ل " و"يدخل" �� قول الش

 (الّرجز) 

ــَحاِب...  َيُمــرُّ  ْنـِزُل َمــرَّ الـــّرِ�ِح َوالسَّ
َ
 ِبـَباِب َباِب يـ

ً
ــِفـيال

ْ
ـط

َ
  ت

َباِب... 
َ

َح ِ�� ش
َ
ْيٍب ال

َ
ُزوَل ش

ُ
ُل ن

ُ
اِب  َيْدخ

َ
ق

ْ
ن
َ
ِة ِ�� األ

َ
 ِبا�ِحيل

 

سريع �� إ��اء ا�خطاب،
ّ
وذلك �سبب إطالة    ويعّد ا�حذف شكال من أش�ال اإليجاز لغاية االختصار والت

في��.
ّ
اعر �� عرض أفعال الط

ّ
 4ف."وقال ابن رشيق عن العرب" فا�حذف �� كالمهم كث�� �حّب االستخفا  الش

ا�حذف كث��ا عند االستطالة." ا�حذف،5"ولهذا تجد  السيوطي عن فوائد  ُد    فقال  وقد تحّدث  ُمَجرَّ "وِمْ�َ�ا 

 
بيات  -1

ٔ
 . 9و7و4و3في اال

بو الفتح عثمان بن جني الموصلي، -2
ٔ
. " من  48الكويت، (د ت ). ص دار الكـتب الثقافية، تحقيق، فائز فارس، اللمع في العربية، ا

ْشَياء َوِهي  ة ا�
َ
ث

َ
ال

َ
حد ث

ٔ
مصدر َمَع فعله ال

ْ
َما يذكر ال غراض المفعول المطلق. َوِإن�

ٔ
ْوع َوعدد المّرات".ا ِفْعل َوَبَيان الن�

ْ
 توكيد ال

ثره في التراكيب في العربية، لمزيد اإلفادة راجع: حمزة عبد هللا النشرتي، -3
ٔ
 طبعة الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة، الرابط وا

 . 133،ص 68-67،العددان 17الربط بالضمير السنة  3،الفصل1985هـ ـ 1405رجب ـ ذو الحجة 
 214. باب اإليجاز ص2006، دار صادر بيروت لبنان 2ط العمدة في نقد الّشعر وتمحيصه، ابن رشيق، -4
شباه والّنظائر، جالل الّدين السيوطي، -5

ٔ
باد الّدكن  اال

ٓ
 . 31، ص1هــ، ج 1359الهند.حيدر ا
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ُهوِرِه.
ُ
ِلظ َعَبِث 

ْ
ال َعِن  َواِالْحِ�َ�اِز  ِتَصاِر 

ْ
وَ   اِالخ وِف 

ُ
ْحذ

َ ْ
ِبا� َياِن 

ْ
ت ِ

ْ
اإل َعِن  اَصُر 

َ
َيَتق َماَن  الزَّ نَّ 

َ
أ  �

َ
َع� ْنِبيُھ  التَّ نَّ  َوِمْ�َ�ا 

َ
أ

" ِهّمِ
ُ ْ
ْفِو�ِت امل

َ
� ت

َ
ي ِإ� ِرِه ُيْف��ِ

ْ
اَل ِبِذك

َ
ِتغ

ْ
 .1اِالش

، فالبيت ال ينت�ي معناه وتراكيبھ الّنحوّ�ة  3�� األرجوزة  2ونضيف إ�� عوامل سرعة اإليقاع وجود املعاظلة

لھ.  عند قافيتھ وروّ�ھ، �� األبيات املوالية  ينت�ي  البيت املبتور"  بل  لهذا وردت األفعال ا�حركّية  .  4ويسّ�ى" 

ون�اد �سمع إيقاع الّسرعة �� تكرار حرف الّراء �� البيت   متتالية دون رابط حر�ّ� بي��ا �سبب تتال��ا الّسريع.

سان عند الّنطق بھ خالفا لغ��ه  
ّ
الث ��: يمّر مّر الّر�ح والّ�حاب. و"حرف الّراء...هو رمز ا�حركة الختالج الل

ّ
الث

  .5من األصوات"

بحـر ع��  سريع  عرو��ّي  إيقاع   �� السريعة  األفعال  هذه  وردت  وسرعتھ    "الّرجز"  وقد  بخّفتھ  املعروف 

عر ا�حما��ي.
ّ

رد ومشاهد الّصيد و�يقاع املفاخرة وامل�اثرة    و�حضوره �� الش
ّ
فقد "�ان الّرجز قديما إيقاع الط

قاء واملبارزة و�يقاع األراج�� �� وصف ا�خيل والّسباع وا
ّ
و"�ان  6لوحوش �� حّر حرك��ا وأوج سرع��ا."عند الل

أن   هو  الّرجز  حركة   �� اإليقاعات...واألصل  من  غ��ه  إ��  بالنسبة  جدا  سريعا  جدا  خفيفا  إيقاعا  الّرجز 

أوقات: أر�عة  ْن،  �ستغرق 
ُ
�
َ
َعل

َ
ف أو  والّسرعة"  مستفعلن  با�خّفة  ا�حركة  فيھ  سم 

ّ
تت اك 

ّ
وتفعيلة   7  و�ذ

ت  ( ْن 
ُ
والعنفالّرجز(ُمْسَتْفِعل با�خّفة  سم 

ّ
حركة   ت فيھ  تجّسم  العا��  القفز  بحركة  ��يء  أشبھ  "شأ��ا 

يتحّول الّرجز بذلك �� كث�� من األحيان من إيقاع يو�� بمع�ى  ...    - vوحركة الهبوط الّنواة    v–الصعودالنواة  

لتھ ع�� القيام  لذلك سّ�ى ا�خليل بن أحمد الّرجز ��ذا االسم لدال  8ا�خّفة إ�� إيقاع يو�� بمع�ى العنف"

القيام" الّناقة عند  القعود والّس�ون و"الضطرابھ �اضطراب قوائم  ابن  .  9وا�حركة والس�� �عد  وقد شّبھ 

في��َّ �� حر�اتھ السريعة بحيوانات سريعة ا�حركة.
ّ
"تّم وصفها بالّسبات وطول   الّ�ي  وم��ا ا�حّية  الّزمكدم الط

شطة وخّفة ا�حركة"
ّ
سم بالقوة والّسرعة، معارضة بارودّية  .10اإلطراق و�سرعة الن

ّ
 11وُيَعدُّ إيقاع ا�حركة املت

 
بي بكر، -1

ٔ
بو الفضل إبراهيم، تحقيق،محمد جالل الدين السيوطي، عبد الرحمن بن ا

ٔ
ن، ا

ٓ
الهيئة المصرية   اإلتقان في علوم القرا

 .190، ص 3،ج1974العامة للكـتاب، 
ّنها " الّتداخل والّتراكب -2

ٔ
ّنها ترد في القوافي واالستعارة وفي الحروف، عّرف ابن رشيق المعاظلة با

ٔ
ولكّنه لم يذكر تداخل  "وذكر ا

 .16ص كر المعاظلة والّتثبيج،باب ذ  البيت في البيت. راجع كـتابه: العمدة،
 بداية من البيت الثالث إلى نهاية القصيدة. -3
بو الفرج قدامة بن جعفر، -4

ٔ
 29دار الكـتب العلمّية بيروت لبنان . د ت.ص تحقيق وتعليق: محّمد عبد المنعم خفاجي،  نقد الّشعر، ا

ن يحتمل العروض تمامه في بيت 
ٔ
ن يطول المعنى عن ا

ٔ
واحد، فيقطعه بالقافية، ويتّمه في البيت الّثاني."  ويعتبر " المبتور: وهو ا

 هذا من عيوب ائـتالف المعنى والوزن معا.
فظّية والكمّيات اإليقاعّية في الّشعر العربي، محّمد العّياشي، -5

ّ
 .223،ص 1987تونس  المطبعة العصرّية، الكمّيات الل

 . 215ص المرجع نفسه، -6
 .216ص  المرجع نفسه، -7
  .218ص  لمرجع نفسه،ا -8
 . 121العمدة في نقد الّشعر وتمحيصه، ص -9

د دار الجيل ودار مصعب (د ت)،فصل: فوزي عطوي، :تقديم الحيوان، الجاحظ،- 10
ّ
 .73ص 4ج  2القول في الحّيات،المجل

11- G. Genette, palimpsestes, p 31 «le pastiche parodique» 
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عر العر�ي القديم. سنعرض    (imitation stylistique)  1وتقليدا أسلو�ّيا
ّ

م�ح�ا إليقاع ا�حماسة �� الش

 إ�� مظاهر اإل�حاك فيھ.  

 إیقاع اإلضحاك: -2-3
ا�ي لـ

ّ
  3أّم اإل�حاك"  . والباروديا"2(pastiche satirique)ال�جائّية""املعارضة  �عّد اإل�حاك املقّوم الث

ومظاهر اإل�حاك كث��ة �� هذه املعارضة البارودّية إليقاع ا�حماسة. وم��ا    .4واإل�حاك إيقاع �� حّد ذاتھ

تال واملوت  تبدأ باملواجهة ا�حر�ّية وتنت�ي بالق  أّن هذا اإليقاع ا�حما��ّي لم ينقل لنا معركة حماسّية حقيقّية،

اٌب منعھ من دخول البيت حيث توجد املائدة،   بل وصف لنا طفيلّيا محار�ا بدون سالح،  واالنتصار، ُه بوَّ   َعـُدوُّ

في��ُّ معركة ثانية مع األ�ل �عد انتصاره ع�� البّواب.
ّ
فاألصل   "يحمل حمالت أ�ي تراب".  ف�ان ثّم خاض الط

سم بـأن يخوَض البطُل معارك حقيقّية    �� ا�حماسة
ّ
"ال�جاعة ا�حر�ّية والقتال من أجل قيمة سامية    حّ�ى يت

أو أو  �العقيدة  الّرمق.  5  الشرف."   ا�حرمة  سّد  أجل  من  وتافهة  وهمّية  معارك  يخوض  هنا  في�ّ� 
ّ
الط ولكّن 

في�� بطولة هزلّية
ّ
 .   6comique-Heroïف�انت بطولة الط

�ل ا�حما��ي ا�جاّد وموضوع الّتطفيل الهز�ّ� الّتافھ.  ونجد مظاهر اإل�حاك أيضا �� الّتقابل ب�ن  
ّ

الش

اإليقاع   لنا هذا  ونقل  األ�ل.  هو  تافھ ووضيع  موضوع  للّتعب�� عن  ا�جاّد  ا�حما��ّي  اإليقاع  سُتْدِ�َ� هذا 
ُ
فا

فمصدر هزلّية هذا    . 7و�� خراب املائدة وعذاب صاح��ا  ا�حما��ّي حر�ا وهمّية وخسائر مبالغ �� وصفها،

وت�خيمھ للمع�ى و�ذ�اء جذوة املبالغة فيھ.    ع هو عدم ا��جامھ مع املوضوع الذي ورد للّتعب�� عنھ،اإليقا

�ع�ي �ش�ل    كب��ةكما لو �انت    الصغ��ة"إّن الكالم عن األشياء    هزلّية ومبالغة م�حكة.8وهو ما أنتج مفارقة

وعندها بالفعل تظهر �وسيلة    ن�جّية،عندما تمتّد وخاصة ت�ون م  م�حكة  املبالغة"  . وت�ون 9"املبالغةعام  

 
1- G. Genette, palimpsestes, p 27 «le pastiche satirique … une imitation stylistique à fonction critique … ou 
ridiculisante». 
2-Ibid.. 
3- D. Sangsue, La Parodie, Paris, Hachette Supérieur, coll. «Contours littéraires», 1994, p30. «La parodie , 
mère du Rire». 
4- chapitre «Le rire comme rythme» in :Prigent (Christian),Une erreur de la nature, Paris ,P.O.L ,1996,p136. 

م ملحمة، مجلة الفكر عدد محمد اليعالوي، -5
ٔ
 .91ص، 1970، 1حماسة ا

6-Dictionnaire du littéraire, sous-direction de :Paul Aron, Denis Saint-Jacques , et Alain Viala , PUF 
2002 .mot : burlesque . p.68. 

دب الغربي في القرن 
ٔ
دبي ازدهر في اال

ٔ
  قام على المعارضة البارودّية للمالحم. ونجدها في الرواية ممّثلة في 17والبطولة الهزلّية نوع ا

 رواية " دونكيشوت" لسار فنتاس. 
اِب في البيت العاشر. يقول ابن الزمكدم:  -7

َ
 َفَعاِمُر الَمْيَدِة ِفي َخَراِب ... َوَصاِحُب الَمْنِزِل ِفي َعذ

َداِب"                                                        
ٓ
ِتي ِمَن اال  ِلُسوِء َما َيا�

غة بالّنسبة إلى الواقع، المفارقةتتمّثل مزّية يقول كريستيان بالنتان"  -8
ّ
ّنها تصّير بديهّيا استقالل اشتغال الل

ٔ
وهو ما يصدم  في ا

عبد  :ترجمة كريسيان بالنتان، الحجاج، :"انظر وسفسطة واحتجاج جديد مضحك فاقد للجدّية. مغالطي الحّس الّسليم...هذا قياس
 .13،ص2008الوطني للترجمة تونس  سيناترا المركز،دار 1القادر المهيري،ط

 .83ص الضحك برجسون، -9



 د. منصف ربعاوي   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجسد الّضاحك: من ٕايقاع الحركة ٕالى ٕايقاع الباروديا
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في�ّ�،  2وهذه املبالغة الهزلّية ناتجة عن القياس املغالطّي   .1نقل وتحو�ل"
ّ
و��    ب�ن صورة ا�حارب وصورة الط

اعر سّوى ب�ن أطراف متباعدة ال يمكن أن تتشابھ �� الواقع. فأحدث ابن الزمكدم  
ّ

مقا�سة م�حكة ألّن الش

ب جمع  ح�ن  م�حكة  واملفارقةمفارقة  في�ّ�). 
ّ
(الط الوضيع  وصورة  الرفيع(ا�حارب)  صورة  والقياس    �ن 

الهزلّية  3املغالطي املبالغة  أسس  البارودّية.  4من  املعارضة  بن�عة   و   ��  سم 
ّ
تت الّساخرة  ا�حا�اة  �انت  "قد 

واتخاذ موقف ماجن    "إّن التعب�� �شرف عن فكرة غ�� شر�فة،  وقد قال برجسون .  5الّت�افؤ ب�ن األضداد"

 .6أو مهنة وضيعة أو سلوك منحط ووصفها �عبارات شديدة االح��ام...إّن هذا م�حك عموما "

الث امل�حك �� هذه املعارضة البارودّية فيّتصل بداللة هذا اإليقاع ا�حما��ّي ع�� صفات 
ّ
أّما الوجھ الث

ا أثناء  في�ّ� 
ّ
الط ��ا  سم 

ّ
يت الّ�ي  والوقاحة  راهة 

ّ
والش فيھ  الّ��م  وهذا  دعوة،  سابق  دون  الوالئم  بيوت  رتياد 

ُموٌم."
ْ

وُل مذ
ُ
و"قال عبدهللا بن    7مخالفة لقيم ا�جتمع وآداب األ�ل والّز�ارة. فقد" قال سهل رحمھ هللا: األ�

م: عمر:
ّ
 عليھ وسل

ّ
� �

ّ
 ص�

ّ
ْ�ِ� َدْعَوٍة،  قال رسول �

َ
� غ

َ
َل َع�

َ
َل  َمْن َدخ

َ
ْد َدخ

َ
ق

َ
َرَج ُمِغ�ً�ا."ف

َ
ا، َوخ

ً
فتلبية  8َساِرق

و�ّل خروج    .9الّرغبة"  وهو ما �سّميھ جيل دولوز بـ "مأسسة  الّرغبات يجب أن تمّر ع�� مؤسسات اجتماعّية، 

والّ�حك. الّ�خر�ة  عقو�تھ  ت�ون  املألوف  ا�خروج   عن  يقمع  ترهيب  من  ُيوِحيھ  ما  بفعل  "فال�حك 

سالحا10والشذوذ." الّ�خر�ة  واملناقشة.   و"�عت��  ا�حوار  يتقّبل  ال  ي 
ّ

الذ ب 
ّ
املتصل الّرأي  مواجهة   ��   فّعاال 

البّد من �عض    وا�حر�ات الّساخرة كث��ة ومتنّوعة تث�� الّ�حك أحيانا �ش�ل غ�� مقصود. بطبيعة ا�حال،

ذع من
ّ
دون    املبالغة واأل�اذيب الّصغ��ة الّ�ي تضفي ع�� املوقف �عض املرح بحيث يمكن توجيھ الّنقد الال

 
 . نفسها الصفحة نفسه، المرجع -1
 . 55ص  ن، م ،"الّصحيح القياس شكله يشبه صحيح  غير (استدالل) حجاج هو المغالطي  "القياس بالنتان  كريستيان  يقول -2
ّنها في المفارقة مزّية تتمّثل  بالنتان"  كريستيان  يقول -3

ٔ
غة اشتغال استقالل بديهّيا تصّير  ا

ّ
 الحّس  يصدم  ما  وهو  الواقع، إلى بالّنسبة الل

 . 13ص ن، م جدّية."لل  فاقد مضحك جديد واحتجاج وسفسطة  مغالطي قياس هذا الّسليم...
4- G. Genette , palimpsestes, p 95 «Chacun sait intuitivement qu’une imitation comique «exagère» 
toujours les traits caractéristiques de son modèle: c’est ce procédé que les Formalistes russes baptisaient, 
d’un terme plus technique mais encore sommaire, et ailleurs équivoque, la stylisation. Le terme le plus juste 
et le plus précis serait peut-être celui de saturation :  soit un trait stylistique ou thématique caractéristique 
d’un auteur …, la saturation caractéristique de l’exagération pastichielle ou caracturale consisterait à en 
placer quelque chose comme deux , cinq ou dix fois plus .» - 

،ص 1986بغداد الدار البيضاء  ،دار توبقال،1ط  تي،جميل نصيف التكري ترجمة، شعرّية دوستويفسكي، ،باختينميخائيل  -5
187 . 

 .84الضحك ص برجسون، -6
بو حا -7

ٔ
 .   973ص  كـتاب كسر الشهوتين، ،2005، دار ابن حزم، بيروت لبنان 1ط ،مد الغزالي، إحياء علوم الّدينا

 . 18ص  التطفيل، الخطيب البغدادي، -8
زرقان، :ترجمة الغرائز والمؤّسسات، جيل دولوز، -9

ٔ
حمد عبد الحليم عطّية، عبد الحق ا

ٔ
،دار 1جيل دولوز سياسات الرغبة،ط عن ا

.يقول دولوز" تعتبر الغريزة والمؤسسة الشكلين المنظمين إلرضاء ممكن. إشباع الميل داخل 154. ص 2011بيروت لبنان  الفارابي،
مر ال شّك فيه: في الّزواج ترضى الغريزة الجنسّية، وفي 

ٔ
 الملكّية ترضى غريزة الجشع." المؤسسة ا

 20الضحك، ص ، برجسون -10



ذار(  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ة رابعالسنة ال  - عشر    الخامسالعدد    – مجلة نقد وتنوير  
ٓ
 3202)  مارس   - ا
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وخيمة" هذه    .1عواقب  تحرق  أن  دون  بصراحة  ا�حقائق  عن  الكالم  ع��  القادرة  وحدها   �� "فالف�اهة 

في��،.  2ا�حقيقة"
ّ
اعر ��خر من الط

ّ
  فينتقم منھ.   فيشرك القارئ لي�حك منھ ويشّهر بھ،  لذلك فإّن الش

نا وحدنا. إذ  
ّ
نا ال نتذّوق الهزل(النكتة) إْن شعرنا أن

ّ
 .3يبدو أّن الّ�حك يحتاج إ�� الّصدى"يقول برجسون" إن

  .4لذلك فــ "إّن �حكتنا �� دوما �حكة ا�جموعة"

  �� ا�حماسة  لشعر  الّساخرة  البارودّية  املعارضة  ش�ل  في�ّ� 
ّ
الط ح�اية   �� ا�حركة  إيقاع  خذ 

ّ
ات لقد 

املعنو�ة وامل�جمية والصوتّية  ووقفنا �� هذه املعارضة ع�� أش�ال كث��ة لإليقاع    خصائصھ الفنّية واملعنوّ�ة.

والبصرّ�ة والنحوّ�ة  والبالغّية  املعارضة    العروضّية  هذه   �� اإل�حاك  مظاهر   �� و�حثنا  شكال).  (اإليقاع 

�ل ا�حما��ي ا�جاّد واملوضوع الوضيع، واملفارقة الهزلّية    وخلفّيا��ا االجتماعّية،
ّ

ونجملها �� الّتقابل ب�ن الش

املغال والقياس  آخر هو ش�ل    طي. واملبالغة  بارودّيا  في�ّ� شكال 
ّ
الط حركة   �� ا�حما��ي  اإليقاع  و�ّتخذ هذا 

 الّتحر�ف البارودي إليقاع ا�حركة �� ح�اية نزول آدم وحّواء من ا�جّنة. 

 الّتحریف البارودي لحکایة خروج آدم من الجّنة:  -3

 Travestissement)  6��أو الّتحر�ف الهز   (Travestissement parodique)5يقوم الّتحر�ف البارودّي 

burleque)  ع�� الّتحو�ل امل�حك ألسلوب ح�اية مشهورة من جنس أد�ي إ�� جنس أد�ي آخر �عد القيام

. وهذا ما وجدناه عند دراسة إيقاع ا�حركة، فقد الحظنا  7بتحو�رات جزئّية �� املضام�ن والّتقنيات الفنّية

في�ّ� وح�اية آ
ّ
، و�� عالقة تقوم ع�� 8دم وحّواء عند طردهما من ا�جّنةوجود عالقة خفّية ب�ن ح�اية الط

 
  بيروت  والّتوزيع للّنشر الفراشة ،دار1الّدين،ط شمس حسين محمد  ترجمة: الجسد، لحركات الخفّية المعاني  ميسنجر،  جوزيف -1

 . 217.ص2006 لبنان
 . 5صنفسه، لمرجعا -2
 .11ص الّضحك، برجسون، -3
 . 12صنفسه، المرجع -4

5- Bakhtine (Mikhail), Esthétique et théorie du roman , Traduit du russe par Daria Olivier , Gallimard , Paris 
1978. P413 «Travestissement parodique» 
6- Genette(Gérard) , palimpsestes ,Seuil , 1982. P29 «Le travestissement burlesque modifie donc le style sans 
modifier le sujet» 

  وما 255ص  البارودّي  التحريف الثالث: الباب القديم، العربي الّشعر في الباروديا  :كـتابنا راجع البارودي الّنوع هذا في التوّسع لمزيد  -7

 بعدها.
َنا تعالى  يقول -8

ْ
َدمُ  َيا  "َوُقل

ٓ
ْنَت  اْسُكْن  ا ةَ  َوَزْوُجَك  ا� َجن�

ْ
  ال

َ
ُتَما  َحْيُث  َرَغًدا ِمْنَها َوُكال

ْ
  ِشئ

َ
َجَرةَ  َهِذِه   َتْقَرَبا َوال اِلِميَن  ِمَن  َفَتُكوَنا الش�

�
  )35( الظ

ُهَما 
�
َزل اُن  َفا�

َ
ْيط ْخَرَجُهَما َعْنَها  الش� ا  َفا� َنا  ِفيِه  َكاَنا   ِمم�

ْ
وا َوُقل

ُ
ُكْم  َعُدو�  ِلَبْعٍض  َبْعُضُكْم   اْهِبط

َ
ْرِض ا ِفي َول � ى َوَمَتاٌع  ُمْسَتَقر�  الْ

َ
 البقرة )"36( ِحيٍن  ِإل

يات ،2عدد
ٓ
 . 36-35 اال

 
ْ

َنا "َوِإذ
ْ
ِئَكِة  ُقل

َ
َمال

ْ
َدمَ  اْسُجُدوا ِلل

ٓ
  َفَسَجُدوا ِال

�
َبى ِإْبِليَس  ِإال َنا )116( ا�

ْ
َدُم  َيا َفُقل

ٓ
ا ِإن�  ا

َ
َك  َعُدو�  َهذ

َ
  َوِلَزْوِجَك  ل

َ
ُكَما  َفال جَ  ِمَن  ُيْخِرَجن�

ْ
ِة ال   َفَتْشَقى ن�

َك  ِإن�  )117(
َ
  ل

�
ال   ِفيَها َتُجوَع  ا�

َ
َك  )118( َتْعَرى  َوال ن�   َوا�

َ
َما�  ال

ْ
  ِفيَها  َتظ

َ
ْيِه  َفَوْسَوَس  )119(  َتْضَحى َوال

َ
اُن  ِإل

َ
ْيط َدُم   َيا  َقاَل  الش�

ٓ
  ا

ْ
َك  َهل

�
ُدل ى ا�

َ
  َشَجَرِة  َعل

ِد 
ْ
ُخل

ْ
ٍك  ال

ْ
  َوُمل

َ
ى ال

َ
  )120( َيْبل

َ
َكال ُهَما َفَبَدْت  َها ِمنْ  َفا�

َ
ُتُهَما  ل

ٓ
ِفَقا َسْوا

َ
ْيِهَما  َيْخِصَفاِن  َوط

َ
ِة  َوَرِق  ِمْن  َعل َجن�

ْ
َدمُ  َوَعَصى  ال

ٓ
هُ  ا م�  )121( َفَغَوى َرب�

ُ
  اْجَتَباُه  ث

هُ  ْيِه  َفَتاَب  َرب�
َ
ا َقاَل  )122( َوَهَدى َعل

َ
ا َعُدو�  ِلَبْعٍض  َبْعُضُكْم   َجِميًعا ِمْنَها اْهِبط ُكْم َيا�   َفِإم� ي  ِتَين� َبَع  َفَمِن  ُهًدى ِمّنِ   ُهَداَي  ات�

َ
   َيِضل�  َفال

َ
  َيْشَقى  َوال

ْعَرَض  َوَمْن  )123( هُ  َفِإن�  ِذْكِري  َعْن  ا�
َ
ِقَياَمِة  َيْومَ  َوَنْحُشُرُه   َضْنًكا َمِعيَشةً   ل

ْ
ْعَمى ال يات ، 20عدد  طه )"124( ا�

ٓ
 . 124-116اال
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الّساخرة، �    ا�حا�اة 
ّ
وسنتو� الّسالم.  عليھ  آدم  ح�اية  عن  فة  ومحرَّ ممسوخة  ح�اية   �� في�ّ� 

ّ
الط فح�اية 

 دراسة إيقاع هذه التحر�فات وتقنيا��ا و�يقاع اإل�حاك والّ�خر�ة ف��ا وأبرز إيقاعا��ا الّداللّية. 

 یفات وتقنیاتھا:إیقاع التّحر -3-1
ِقلت  

ُ
لقد أدخل ابن الّزمكدم ع�� ح�اية آدم وحّواء �� ا�جّنة عّدة تحو�رات م�حكة بالّز�ادة وا�حذف. ون

أد�ي  جنس  من  آدم  ب�ن   ح�اية  كب��ا  ش��ا  رأينا  عري).وقد 
ّ

الش آخر(السرد  إ��   ( القرآن  الّن��ي:  (السرد 

ي يوّحد ب�ن  ا�ح�ايتْ�ن واختالفات م�حكة.
ّ

إيقاع ا�حركة �� ا�ح�ايتْ�ن هو انطالقھ من األع�� إ��    إّن الذ

ل األ�ل �� ا�ح�ايت�ن خطيئة سّببت    وثان��ا وجود تيمة األ�ل موضوعا للمنع وسببا للطرد.  األسفل،
ّ
فقد مث

الث فن��ّي نا�ع من إيقاع ا�حركة ذاتھ �� األرجوزة،
ّ
في�ّ� املنع والطرد. وأّما املش��ك الث

ّ
ھ    آلدم والط

ّ
إيقاع  إن

في�ّ�. فقد جاء إيقاع ا�حركة �� �لتْ��ما ع�� ش�ل حرف  
ّ
يو�� بحضور إيقاع ح�اية آدم �� إيقاع ح�اية الط

 الروحا�ي ا�جسما�ي، ا�خلق لبدء  ترمز  فامليم عند املتصّوفة   امليم ح�ن بدأ دائرّ�ا ثّم أفقّيا وانت�ى عمودّيا. 

شأة ع�� دليل أسفل إ�� أع�� من املّتجھ الدائري   ش�لھ �� امليم فرسم
ّ
  ��  أع�� أكمل عالم من ا�خلق والن

جاه
ّ
 �� خلق الذي  اإل�سان  إ�� الوجھ هذا من امليم ترمز كما  والفناء. وا�جهل الّنقص �ع��يھ أسفل عالم ات

م عليھ هللا ص�� ومحّمد السالم عليھ آدم من �ل ال�املة النشأة هذه و�جسد  تقو�م. أحسن
ّ
آدم،   فأّما   .وسل

 الّروحانّية. حيث من البشر  أّول  فهو وسلم عليھ هللا  ص�� محمد بينما ا�جثمانّية، حيث من �شر أّول  فهو

� ومحّمد   جسدّيا، والبشر األنبياء أبو  فآدم
ّ

  عر�ي  ابن  يقول  . روحانيا واألنبياء  البشر  أبو  وسلم  عليھ هللا  ص�

ھ امليم  "وأّما 
ّ
.  العالم �� إ�سان  �ل جسمانية  �انت العمل هذا  ...من والسالم الصالة  عل��ما  ومحمد  آلدم فإن

 . 1محّمد"  وجسمانّية آدم أبو ومحمد ا�جسمّية، �� عي��ى وأبو وأبونا محمد أبو فآدم

وم��ا ا�حّية الّ�ي نجدها    ونضيف أّن ابن الّزمكدم ذكر �� أرجوزتھ حيوانات لها صلة بح�اية آدم وحّواء،

حّ�ى   ا�ح�اية   �� العقابمشاركة  ا�جّنة.2�حقها  من  طردا  ح�ن  وحّواء  آدم  �حق  ا�حّيةالذي  قال    وعن 

شياط�ن، ف��ا  إّن  م�خ،  ا�جاحظ"  من  ف��ا  من    و�ّن  حّواء  و���  آدم  إ��  وسوس  ما 
ّ
إن ابليس  وأّن 

م آدم 3جوفها."
ّ
 عاقب ا�حّية ح�ن أدخلت ابليس �� جوفها حّ�ى �ل

ّ
و"�عض أ�حاب الّتفس�� يزعم أّن �

 من جهة ا�حّية،حّواء
ّ
قال عدّي بن  و"  .4وال يحتال ���يء غ�� ممّوه وال مشّبھ"  ...و�ن �ان ابليس ال يحتال إال

ومعصيتھ،  ز�د، آدم  شأن  أغواه،  يذكر  ا�حّية،  وكيف   �� دخل  جمل   وكيف  صورة   �� �انت  ا�حّية  وأّن 

 
باد، حيدر العثمانية، المعارف  دائرة معيةج والنون، والواو الميم كـتاب عربي، ابن -1

ٓ
 14-13 .ص 1948 الدكن، ا

د اجاحظ، الحيوان، تقديم: فوزي عطويال -2
ّ
  . 81ص  4 ج  لثاني،، دار الجيل ودار مصعب (د ت)، فصل: القول في الحّيات، المجل

ّما "
ٔ
رجلها، وقطع جناحها، بقّص  عوقبت فإّنها الحّية وا

ٔ
عرى  يقال: حتى  -جلدها وبإعراء  بطنها، على والمشي ا

ٔ
  لسانها. وبشّق  حّية» من «ا

ما  لذلك
ّ
خرجت القتل  من خافت كل

ٔ
لقي وبما  - العقوبة لتريهم لسانها  ا

ٔ
ّول لها وبجعله الناس، وبمخافة الّناس،  عداوة من عليها ا

ٔ
  ملعون ا

حم من
ّ
لم الكذب من إليها ينسب  وبالذي والّدم، الل

ّ
 ."  والظ

 . 65صنفسه، المرجع -3
 . 67صنفسه، المرجع -4
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ٓ
 3202)  مارس   - ا
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لها، عقو�ة  هللا  ولّيھ.   فم�خها  ع��  عدّوه  طاوعت  ب�ن    1"ح�ن  ا�حركة  إيقاع   �� التشابھ  مظاهر  ونوجز 

 ا�ح�ايتْ�ن �� هذا ا�جدول:

 ح�اية الطفي��  ح�اية آدم  

 إيقاع ا�حركة 
خارجها. إ��  ا�جّنة  داخل  من    من 

 .2(عالم األرض)  األع��(ا�جّنة) إ�� األسفل

داخلھ. إ��  البيت  خارج  إ��    من  األع��(الدوران)  من 

 عند املائدة والبيت). 3(الن�ول  األسفل 

 ا�حركة  موا�ع
 

ّ
آلدم �عدم األ�ل من أ�جار    4تحذير �

 وسط ا�جّنة. 

في�� من دخول البيت لأل�ل./موا�ع  
ّ
منع البّواب للط

 أخالقّية: يمنع الدخول دون سابق دعوة.

 خرق املوا�ع
ا�جّنة والعصيان   ثمار أ�جار  األ�ل من 

 
ّ

)(تمّرد ع��   ألوامر �
ّ

�. 

استئذان ودون  الّدخول دون  املأدبة �عد  األ�ل من 

 . (تمّرد ع�� البّواب وع�� قيم ا�جتمع) دعوة.

 نتيجة خرق املوا�ع
ما . طرد آدم من ا�جّنة(ا�خطيئة) �سبب  الطفي��  ع��  خراب    الّ�خط  من  فھ 

ّ
خل

 للمائدة ومن عذاب ل�حاضر�ن ولصاحب املأدبة.

 

ل وجوه  
ّ
في�ّ�    �� توّجھ حركة آدم من داخل ا�جّنة إ�� خارجها،  االختالف،وتتمث

ّ
بينما توّجهت حركة الط

 وهو ما نثبتھ �� هذا ا�جدول: من خارج البيت إ�� داخلھ. 

في��  إيقاع ح�اية آدم 
ّ
 إيقاع ح�اية الط

 إ�� الّداخل  من ا�خارج  إ�� ا�خارج  من الّداخل 

 إ�� بيت الوليمة  من شوارع املوصل  األرض/الّدنيا إ��  من ا�جّنة 

بع 
ّ

 إ�� شبع(+) ) -من جوع وحرمان( إ�� املز�د من الشبع(++): ا�جشع والّ��م  (+)  5من الش

 إ�� األسفل  من األع��  إ�� األسفل  من األع��  

 الّنقص) (سّد   إ�� الّداخل  من ا�خارج(الّنقص)  إ�� ا�خارج(الّنقص)  من الداخل (الكمال)

 
 . 80صنفسه، المرجع -1
ُهَما تعالى  يقول -2

�
َزل اُن  "َفا�

َ
ْيط ْخَرَجُهَما  َعْنَها الش� ا َفا� َنا  ِفيِه  َكاَنا  ِمم�

ْ
وا َوُقل

ُ
ُكْم  َعُدو�  ِلَبْعٍض  َبْعُضُكْم  اْهِبط

َ
ْرِض  ِفي َول � ى  َوَمَتاٌع   ُمْسَتَقر�   االْ

َ
  ِحيٍن." ِإل

ية البقرة،
ٓ
 .36 اال

يِح  َمــر�  َيُمــر�  -3 ــَحاِب... الـــّرِ ـَْنـِزُل  َوالس�   ي
ً

ــِفـيال
ْ
 َباِب  ِبـَباِب  َتـط

حَ  َشْيٍب  ُنُزوَل 
َ
ِة  َيْدُخُل  َشَباِب...  ِفي ال

َ
ْنَقاّب  ِفي ِبالِحيل  ) 28التطفيل،ص  كـتاب البغدادي، (اال�

َنا  تعالى  يقول  -4
ْ
َدُم  َيا  "َوُقل

ٓ
ْنَت  اْسُكْن  ا ةَ  َوَزْوُجَك  ا� َجن�

ْ
  ال

َ
ُتَما  َحْيُث  َرَغًدا ِمْنَها َوُكال

ْ
  ِشئ

َ
َجَرةَ  َهِذِه   َتْقَرَبا َوال اِلِميَن  ِمَن  َفَتُكوَنا الش�

�
  البقرة،"  الظ

ية
ٓ
 .35 اال
َنا -5

ْ
َدمُ  َيا "َفُقل

ٓ
ا ِإن�  ا

َ
َك  َعُدو�  َهذ

َ
  َوِلَزْوِجَك  ل

َ
ُكَما  َفال ِة  ِمَن  ُيْخِرَجن� َجن�

ْ
َك  ِإن�  )117(  َفَتْشَقى ال

َ
  ل

�
ال    ِفيَها َتُجوَع  ا�

َ
َك  )118(  َتْعَرى   َوال ن�   َوا�

َ
َما�  ال

ْ
  ِفيَها َتظ

 
َ

يات ،20عدد )"طه119( َتْضَحى َوال
ٓ
 . 119-117 اال
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املغالطي، القياس  قيامھ ع��  شابھ هو 
ّ
الت �� هذا  الهزلّية    وامل�حك  املبالغات  تقوم ع��  و�� مقا�سة 

املنطقّية. في�ّ�،  واملفارقات 
ّ
الط بابنھ  البشرّ�ة  أب  آدم  يتشابھ  ح�ن  ا�جّنة   وذلك  ب�ن  شابھ 

ّ
الت نقيم  وح�ن 

ي أِقيَمْت فيھ املائدة،
ّ

.  وح�ن �ستوي البّواب  والبيت الذ
ّ

في�� من الّدخول مع �
ّ
ي يمنع الط

ّ
إّن امل�حك    الذ

س. 
ّ
  هو الّتقر�ب ب�ن املتباعدات الّ�ي تنت�ي إ�� سياق�ن متباعدين هما عالم املقّدس والعالم الّدنيوي املد�

ص هذه املقا�سة املغالطّية �� هذا ا�جدول 
ّ

 : ون�خ

في��  ح�اية آدم  
ّ
 ح�اية الط

  املوا�ع  
ّ

 البّواب/ قيم ا�جتمع �

بع (الّداخل)  امل�ان 
ّ

بع(الّداخل)  ا�جّنة: الش
ّ

 البيت: الش

ائ�ن: أبو ا�خطايا .  ال�خصيات 
ّ
في�� آدم (األب) أّول ا�خط

ّ
  1( االبن):أبو الّرذائل  الط

 الّتطفيل) (تكف��  خطيئة أ�ل طعام الوليمة  (تكف�� العصيان)   خطيئة أ�ل ثمار أ�جار ا�جّنة  ا�حدث الرئي��ي 

 خطيئة االبن   خطيئة أب اإل�سانّية   

بع والطمع والّ��م   دافع ا�خطيئة  
ّ

 ا�جوع وا�حرمان   الش

 (كتاب الّتطفيل)  نّص دنيوي  نّص مقّدس(القرآن)  مصدر ا�ح�اية  

 

فجمع ا�ح�ايتْ�ن ��    ب�ن ا�ح�ايت�ن رغم التشابھ واالختالف بي��ما.  عالقة الضّم و�كمن امل�حك أيضا ��  

  ح�اية واحدة هو ش�ل آخر من أش�ال الّتحر�ف الهز�� لم �عرض لھ نظرّ�ات الباروديا الغر�ّية �� تقديرنا.

"اإلجازة" مصط�ح  تحت  املفهوم  هذا  يحضر  القديم.2لكن  العر�ي  الّنقد  امتداد    ��   �� في�� 
ّ
الط فح�اية 

وهذا ما الحظناه عند دراستنا إليقاع    ح�اية آدم/ا�ح�اية األصل �� امل�ان والزمان وال�خصيات واألحداث.�

في�� املرتكب �خطيئة األ�ل هو امتداد بيولو�� وتار��� لوالده آدم أب البشرّ�ة    ا�حركة �� ا�ح�ايتْ�ن.
ّ
فالط

األ�ل. خطيئة  إليقاع  ومرتكب  امتداد  هو  في�� 
ّ
الط حركة  آدم،  و�يقاع  ا�جّنة    حركة  من  خرج  آدم  فاألب 

ي    (الّداخل) إ�� عالم األرض (ا�خارج)،
ّ

في�ّ� االبن إ�� ا�خارج الذ
ّ
ي انت�ى إليھ آدم عاد الط

ّ
ومن هذا ا�خارج الذ

ي خرج منھ،  خرج منھ والده آدم،
ّ

ولكّنھ ليس داخل ا�جّنة العلوّ�ة   في�ون االبن قد أعاد أباه إ�� الّداخل الذ

و�أّن الطفي�ّ� ثأر ألبيھ با�جّنة الدنيوّ�ة عن ا�جّنة اإللهية ��    إ�� داخل ا�جّنة السفلّية األرضّية.  اإللهية بل

لعّل هذه ا�جّنة الدنيوّ�ة �عو�ض آلدم عن ا�جّنة املوعودة �� عالم اآلخرة. فما �� املعا�ي الهزلّية    عالم اآلخرة.

شابھ واالختالف والضّم �� إيقاع ا�
ّ
 ح�ايتْ�ن؟ �� عالقات الت

 
ّن  الراوي  يذكر   -1

ٔ
فيلّي  ا

ّ
بو "  بـ ملقب الط

ٔ
صل منه، الّسخرية سبيل   على الفضائل" ا

ٔ
ّنه واال

ٔ
بو " ا

ٔ
 .  ل" الرذائ ا

 . 243ص الّساخرة اإلجازة فصل: القديم، العربي الّشعر في الباروديا  :كـتابنا راجع البارودي الّنوع هذا في التوّسع لمزيد  -2
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 إیقاع الّسخریة واإلضحاك في التّحریفات: -3-2
اعر منذ بداية أرجوزتھ   إّن املع�ى الهز�� األسا��ّي �� هذه القصيدة هو الّ�خر�ة، 

ّ
وهو مع�ى صّرح بھ الش

اب". 
َ

ق
ْ
َضَل األل

ْ
ف

َ
�ا أ

ْ
ن
َ
َب ط  .2والّتحق��والقهر واإلذالل  1وتقوم الّ�خر�ة ع�� معا�ي االس��زاء  من خالل قولھ" لّقِ

الّ�خر�ة سبيل  ع��  الطفي��َّ  اعُر 
ّ

الش ى  َس�َّ الفضائل"  فقد  ا�حقيقّية  "أبا  بكنيتھ  يِھ  ُ�َسّمِ أن  "أبا    بدل 

للّ�خر�ة الغر�ي  املفهوم  هو  وهذا  صاحبھ.  أفعال  ومعا�ي  االسم  مع�ى  ب�ن  تقابل  ذلك  و��   . 3الّرذائل". 

. إّن هذا املع�ى الهز�ّ� الّساخر هو أساس إيقاع 4�حاك"والّ�خر�ة مّتصلة �ش�ل مباشر بالباروديا" أّم اإل 

وهو    ا�حركة �� ا�ح�ايتْ�ن املّتجھ من أع�� إ�� أسفل. وهو إيقاع يجّسده نظام ا�حر�ات كما بيّنا �� ا�جداول،

سم با�خّفة والعنف. إّن" �� صعوده ونزولھ أثناء تكرار إيقاع �سمعھ 
ّ
شأ��ا أشبھ  تفعيلة (مستفعلن) الّ�ي تت

(��    9و"العدد    .v5-"وحركة الهبوط الّنواة    v–  -��يء بحركة القفز العا�� تجّسم فيھ حركة الصعود النواة  

الع��ّية)  قافة 
ّ
الّسف��."  الث املوجودات  إ�� درك  ��بط  ما  مبدأ  املش��ك إليقاع 6هو  الش�ل  هو  العدد  وهذا 

في�ّ�.
ّ
 ا�حركة �� ح�اي�ْي آدم والط

قافات اإل�سانّية رمز للقيم اإليجابّية،فاألع�� �� ال
ّ
أّما األسفل فهو رمز ل�ّل ما هو سل�ّي. فقد خّصص   ث

ان ا�جّنة وهم األبرار
ّ
 امل�ان األع�� لس�

ّ
وجعل املنافق�ن وأ�حاب ا�جحيم �� الّدرك األسفل من الّنار  .  7�

م رمزا للفضل  املتصّدق�ن بأمواله� هللا عليھ وسلم  ص�.وقد جعل الرسول محّمد  8عقابا لهم ع�� خطاياهم

 
ْخِريُة...  والُهُزُؤ:  "الُهْزُء  سخر. ماّدة:  العرب، لسان منظور، ابن -1 ا�  الس�  َسِخَر."  ِبِه:  واْسَتْهَزا�   وَتَهز�
. " لسان العرب، ابن منظور، -2

ٔ
ُتهُ ماّدة: هزا

ْ
ل
�
ل
َ
ي َقَهْرُته َوذ ْرُته ا�  ".َوُيَقاُل: َسَخْرُته ِبَمْعَنى َسخ�

3- Dictionnaire du littéraire, sous-direction de :Paul Aron, Denis Saint-Jacques , et Alain Viala , PUF 
2002 .mot : Ironie . p320. 
4- D. Sangsue, La Parodie, Paris, Hachette Supérieur, coll. “Contours littéraires», 1994, p30. «La parodie , 
mère du Rire»   

فظّية والكمّيات اإليقاعّية في الّشعر العربي، ،محمد العّياشي -5
ّ
 . 218ص  الكمّيات الل

ندلس ودار 1الّرمز الّشعري عند الّصوفية،ط عاطف جودة نّصر، -6
ٔ
 .392. ص  1978لبنان  تبيرو  الكندي،،دار اال

يَن ( يقول تعالى" -7 ّيِ ِ
ّ
ِفي ِعل

َ
ْبَراِر ل � َتاَب االْ  ِإن� كـِ

�
وَن (18َكال ي� ِ

ّ
ْدَراَك َما ِعل َتاٌب َمْرُقوٌم (19) َوَما ا� ُبوَن (20) كـِ ُمَقر�

ْ
ِفي  21) َيْشَهُدُه ال

َ
ْبَراَر ل � ) ِإن� االْ

َراِئِك يَ 22َنِعيٍم ( � ى االْ
َ
ُروَن () َعل

ُ
ِعيِم (23ْنظ ِلَك  25) ُيْسَقْوَن ِمْن َرِحيٍق َمْخُتوٍم (24) َتْعِرُف ِفي ُوُجوِهِهْم َنْضَرَة الن�

َ
) ِخَتاُمُه ِمْسٌك َوِفي ذ

ُمَتَناِفُسوَن (
ْ
َيَتَناَفِس ال

ْ
ُبوَن (27) َوِمَزاُجُه ِمْن َتْسِنيٍم (26َفل ُمَقر�

ْ
يات  ،83المطّففين عدد " سورة  )28) َعْيًنا َيْشَرُب ِبَها ال

ٓ
 . 28-18اال

ُهْم  يقول تعالى"- 8
َ
ْن َتِجَد ل

َ
اِر َول ْسَفِل ِمَن الن� � ْرِك االْ ُمَناِفِقيَن ِفي الد�

ْ
ية، 4عدد  ،النساء“َنِصيًرا ِإن� ال

ٓ
 . 145 اال
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�ول من أع�� إ�� أسفل،  .1وسمّو الهّمة ألّ��م أ�حاب اليد العليا
ّ
في�ّ�،  لهذا فحركة الن

ّ
 �� حركة آدم والط

 .2تحمل معا�ي ا�خّسة وا�حقارة �� األشياء واألخالق

مص��ها  لتقر�ر  االستقالل  تر�د  الّ�ي  البشرّ�ة  القدرة  من  إلهّية  �خر�ة  يحمل  هذا  الّسقوط  فعل    إّن 

في�ّ�). إّ��ا
ّ
(آدم) وعن قيم ا�جتمع (الط

ّ
"محاولة اإل�سان بأن يّد�� لنفسھ سلطانا    بنفسها بمعزل عن �

 و�االستغناء عنھ... فاإل�سان يجد �� قرارة نفسھ ميال  
ّ

إلهّيا بھ يصبح قادرا ع�� صنع مص��ه بمعزل عن �

ب  يخت��  ولكّنھ  وا�خلود،  والّسعادة  الكمال  إ��  يقاوم  عطبھ  ال  وسرعة  ونقصھ  وضعفھ  هشاشتھ  معا  آن 

ب    وفنائّيتھ...ع�� اإل�سان بالّتا�� أن يقّر ��شاشتھ وفنائّيتھ،
ّ
 وحده �ستمّد قّوة التغل

ّ
ھ من �

ّ
ويع��ف بأن

أال   "�� أساس ا�خطايا ومنبعها عند �ّل إ�سان،  و هذه �� ا�خطيئة األصلّية األو��،3ع�� الّضعف والفناء."

�عة  
ّ
 وال لإل�سان اآلخر."و�� الن

ّ
إّن فعل الّسقوط هو عقاب  4إ�� التصّرف ع�� هوانا دون أن نقيم وزنا �

في��.
ّ
و�عّ�� هذه الّ�خرّ�ة عن مع�ى تراجيدي ينت�ي فيھ اإل�سان بالهز�مة رغم محاوالتھ    ساخر آلدم وللط

    اإل�سان.إّ��ا �خر�ة القدر من    نحت ذاتھ باالستقالل عن هللا وا�جتمع.
ّ
فاإل�سان ال �ستطيع نحت ذاتھ إال

و��ذا ي�ون الّتطفيل موضوع الّ�خر�ة سقوطا أخالقّيا مشينا   �� ظّل املشيئة اإللهّية والّسلطة االجتماعّية.

في�ّ� بالّ�خر�ة والّ�حك.
ّ
 ُعــــــوِقَب عليھ الط

ل إ�� ا�خارج (آدم) واملّتجھ من ا�خارج  هذه املعا�ي الّساخرة نجدها أيضا �� إيقاع ا�حركة املّتجھ من الداخ

في�ّ�). و�عرضها �� هذا ا�جدول: 
ّ
 إ�� الداخل (الط

 

في��  إيقاع ح�اية آدم 
ّ
 إيقاع ح�اية الط

 إ�� الّداخل  من ا�خارج  إ�� ا�خارج  من الّداخل 

 إ�� بيت الوليمة  من شوارع املوصل  إ�� األرض/الّدنيا  من ا�جّنة 

 إ�� األسفل  من األع��  األسفل إ��  من األع��  

 (سّد الّنقص)  إ�� الّداخل  من ا�خارج(الّنقص)  إ�� ا�خارج(الّنقص)  من الداخل (الكمال)

 
ّن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال  :حديث حكيم بن حزامفـقد جاء في " -1

ٔ
 اليد العليا خير من اليد السفلى. :ا

ٔ
بو خرجه " ا

ٔ
الحسن  مسلم بن الحجاج ا

فؤاد  المحقق: محمد  ، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،القشيري النيسابوري 

خذة،  عبد الباقي،
ٓ
ن السفلى هي اال

ٔ
ن اليد العليا هي المنفقة وا

ٔ
ن اليد العليا خير من اليد السفلى، وا

ٔ
دار  كـتاب الزكاة، باب بيان ا

 (1034) :)، برقم717ج/ ص2(  إحياء التراث العربي بيروت
 : سقط . فــ "  ابن منظور، لسان العرب، مادة- 2

َ
شياء: َما ُتْسِقطُه َفال َقُط ِمَن اال� َقْوِم َوَنْحِوِه الس�

ْ
قاطاُت ِمَن  . َتْعَتد� ِبِه ِمَن الُجْند َوال والس�

َياِب َوَنْحِوَها. َعاِم َوالّثِ
�
شياء: َما ُيَتهاون ِبِه ِمْن ُرذالِة الط َقُط: َرِديُء الَمتاِع ...   اال� ْوباُشهموالس� اِس: ا� ْسقاُط الن� ، على المثل وا� ْحَياِنّيِ ِ

ّ
؛ َعِن الل

حق اِإلنساُن َويُ " "بذلك.
ْ
ْم َيل

َ
قاِط، وِإذا ل ُه َقِليُل الّسِ

ُ
ٌن َقِليُل الِعثار، َوِمْثل

َ
َحَق الِكرام ُيَقاُل: ساِقطٌ َقاُل: ُفال

ْ
 ".  َمل

دم وحّواء؟، منشور - 3
ٓ
 .77، ص 1990 ات الّنور بيروت لبنان،كوستي بندلي، كيف نفهم اليوم قّصة ا

 . 87صنفسه، المرجع -4
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أيضا. الوليمة معا�ي سلبّية  بيت  إ��  في�ّ� 
ّ
الط حركة دخول  السقوط  وتحمل  معا�َي  العقل 1��  وفساد 

ا�خد�عة واملكر2وا�جسد لدى    نقص وتمّرد.،وهو سقوط أخال�� فيھ  3ومعا�ي  الّداخل  اق��ن مفهوم  فقد 

والغياب. والعدم  الّنقص  بمعا�ي  رون    فــ   الفالسفة 
ّ

يفك فإّ��م  والّداخل  ا�خارج  الفالسفة  يواجھ  "ح�ن 

والعدم" الوجود  العدم    .4بمصط�حات  غايتھ...(و)�سّ�ى  الّنقص  من  الوجود...(وهو)البالغ  ضّد  و"العدم 

يء
ّ

يء بفقد ال��
ّ

يء،  ،املضاف إ�� ال��
ّ

يء."  أو غياب ال��
ّ

"العدمّية األخالقّية...ع�� إن�ار    وتدّل   5أو نقص ال��

ت ع�� خلّو العقل من تصّور هذه القيم."
ّ
والّداخل �� ح�اية آدم لھ  6القيم األخالقّية و�بطال مرات��ا...ودل

إّن هذا الّداخل   ذاتھ.  لذلك أراد ا�خروج من ا�جّنة لتحقيق وجوده وتحقيق الكمال ��  هذه املعا�ي الّسلبّية،

ل بداية إيقاع ا�حركة �� ح�اية آدم،
ّ
ي يمث

ّ
ي بدأ بھ إيقاع ا�حركة    بمعانيھ الّسلبّية والذ

ّ
هو ذاتھ الّداخل الذ

في�ّ�.
ّ
الط ا�جّنة من جديد،  �� ح�اية  إ�� داخل  آدم  أباه  في�ّ� 

ّ
الط أعاد  إ��    ولكّ��ا جّنة دنيوّ�ة،  فقد  أعاده 

في�ّ� قد أعدم أباه آدم    و�� إعادتھ إ�� هذا الّداخل العدم،  فقد والغياب.الّداخل حيث الّنقص وال
ّ
ي�ون الط

ات لتحّقق كينون��ا.  من جديد،
ّ

وهو تقدير خاطئ    وهو �عتقد أّن �� ذلك الّداخل وجود وكمال وحضور للذ

اعر وأفراد ا�جتمع.
ّ

ف إيقاُع حركة    سّبب لھ الّ�خرّ�ة من قبل الش
ّ
في�ّ� ا�خراَب والعذاَب.لقد خل

ّ
فجّسد    الط

لقد ان��ت    بدأ بالّداخل وانت�ى إ�� الّداخل �سلبياتھ.  إيقاع ا�ح�ايتْ�ن إيقاع الّنقص والّسلبّية �� ش�ل دائرّي،

إيقاع    �� الوجود  معا�ي  وتحقيق  الكمال  معا�ي  تجسيد  محاول��ما  رغم  والّنقص  الّسلبية  إ��  ا�ح�ايتان 

 ان��تا بالفشل وا�خسران والّ�خط والعذاب.ا�خارج. وهما تجر�تان 

في�ّ� بمعان��ا الّسلبّية الّساخرة مع معا�ي حركة االستدارة(أْدَوُر). فهذا  
ّ
و�ش��ك حركة الّداخل عند الط

املوائد.   بحثا عن  املوصل  �� شوارع  في�� 
ّ
الط دوران  �حركة  طبيعّية  نتيجة  هو  أ�عاده  نا 

ّ
حلل ي 

ّ
الذ الّداخل 

ات كش�ل حمائّي.واالستدارة تدفع  
ّ

"إّن صور االستدارة ال�املة �ساعدنا ع��    إ�� الّداخل / الّتقوقع حول الذ

الّداخل"   الّتماسك،  �� بحميمّية  وجودنا  د 
ّ

نؤك وأن  ذواتنا،  ع��  مبدئّيا  مزاجا  نضفي  أن  لنا   . 7و�سمح 

واالستدارة  .  8�ون مدّورا"و�صبح خاليا من �ل املالمح ا�خارجّية ي  "الوجود ح�ن �عاش تجر�تھ من الّداخل،فـ

الّسائد. عن  وا�خروج  ذوذ 
ّ

والش اال�عزال  ع��  تدّل  اهراتي�ن 
ّ
الظ ي�ون    إّن   عند  ح�ن  مدّورا  يصبح  "ال��يء 

ا�جتمع،.  9"منعزال  بقيم  ال��امھ  لعدم  اجتماعّيا  املنبوذ  في�ّ� 
ّ
الط صورة  ع��  تماما  ينطبق  وم��ا    وهذا 

في�ّ� تتضّمن  وحضور امل   االستئذان قبل دخول البيوت،
ّ
وائد بدعوة من أ�حا��ا. فاالستدارة �� حركة الط

 
، في العمرُة  دخلْت  الحديث: في "وقوله َدَخَل.  ماّدة: العرب، لسان منظور، ابن  -1 ثير: ابن قال الحّجِ

ٔ
  بموجب فرضها سقط معناه اال

   .فيه" ودخلت الحجّ 
َخُل: َدَخَل   ماّدة: العرب، لسان منظور، ابن  -2 و عقل في فساد من اإلنسان داخل ما  ."والد�

ٔ
 ."  جسم ا

   تعالى: ."وقوله َدَخَل  ماّدة:  العرب، لسان منظور، ابن -3
َ
وا  َوال

ُ
ِخذ ْيَماَنُكْم  َتت�

ٔ
  ا

ً
 ."  ومكرا وخديعة َدَغال يعني  الفّراء:  قال . بْيَنُكْم  َدَخال

 .191ص  ،2006 والّتوزيع،  والّنشر للّدراسات الجامعّية المؤسسة مجد ،6ط المكان، جمالّيات باشالر، غاستون -4
 . 64ص2لبنان،ج بيروت المدرسة، ومكـتبة اللبناني الكـتاب دار الفلسفي، المعجم صليبا،  جميل  -5
 . 66ص نفسه، المرجع -6
 .209ص  المكان، جمالّيات باشالر، -7
 . 209ص  نفسه، المرجع -8
 .213ص  نفسه، المرجع -9
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وم�حكة. ساخرة  املس��.  حموالت  وخيبة  الهز�مة  ع��  الّدليل  �سّ�ىف�ي  الهز�مة    لذلك  "الّدائرة: 

الّتكرار  1والّسْوُء." ع��  قائمة  فاالستدارة  الهزلّية،  املبالغة  ع��  أيضا  االستدارة  حركة  وتدّل 

بمع�ى إذا طاف    "دار يدور واستدار �ستدير،  فُيقال:  بحسب ابن األث��.  2"املبالغة  "من  والّتكر�رامل�حك.

يء،
ّ

ي ابتدأ منھ  حول ال��
ّ

�ل الّدائرّي وع�� معا�ي الفراغ  3"  و�ذا عاد إ�� املوضع الذ
ّ

والّتكرار هنا داّل ع�� الش

يدور    "صنم  "الدّوارة: فـ  تو�� بمعا�ي الّتكرار الهز��.  ومن جهة أخرى فإّن حركة الّدوارن .والعدم والّ�خر�ة

لعبادتھ ا�جاهلّية   �� العرب  حول    ،4حولھ  الّدوران  بقي  اإلسالم  ا�حّج   مقّدسا،   الكعبة و��  أثناء 

في�ّ� هو من أجل إرضاء  5والعمرة
ّ
.وذلك �� إطار القيام بواجب دي�ي للتقّرب من هللا، ولكّن الّدوران عند الط

في��. شهوات الب
ّ
املبالغة الّساخرة وامل�حكة من الط عام بدل ا�حّج إ��    طن. وهنا تكمن 

ّ
فهو يحّج إ�� الط

س ع�� املقّدس وا�جمع بي��ما هو    الكعبة.
ّ
هوات بدل عبادة هللا. و�حالة الّدنيوّي املد�

ّ
ات والش

ّ
وهو عابد اللذ

املفارقة. ع��  القائمة  الهزلّية  املبالغات  أش�ال  من  ا  ش�ل  أبدافعالقة  رة 
ّ
متوت عالقة  باألديان   .6ل�حك 

 و�دخل الّتخييل ههنا �� صوغ املبالغة صوغا هزلّيا قائما ع�� املفارقة. 

إّن قراءة إيقاع ا�ح�ايت�ن �ش�ل الضّم يجعلنا �ستنتج مفهوم عبثّية ا�حياة من خالل محدودّية قدرة  

قوى الّ�ي تحيط بھ، فإّن هذه ا�حاوالت  فرغم حرصھ ع�� تحقيق وجوده وذاتھ واستقاللّيتھ عن ال  اإل�سان،

 وهذا هو البعد الساخر �� إيقاع ا�ح�ايت�ن. تنت�ي بالفشل.

  �� بورف��س  ��" كتب  الوليمة. فقد جاء  بيت  إ��  في�ّ� 
ّ
الط إيقاع حركة دخول   �� ا�خيبة ��ّجلها  وهذه 

الث:
ّ
  "مجّرد باب قادر ع�� إعطاء صور التوّدد، اإلغراء، الّرغبة، األمان،  و.  7العتبة ��يء مقّدس"  القرن الث

�حيب واالح��ام."
ّ
في�� وجد البّواب لھ باملرصاد  8ال�

ّ
وهذا وجھ آخر من الّ�خر�ة ��   يطرده و��ينھ.لكّن الط

 و�خفي هذا البعد الّساخر وامل�حك �� إيقاع الّتحر�فات دالالت فكرّ�ة عميقة.   إيقاع الّداخل.

 
 . َدَوَر  ماّدة:  العرب، لسان منظور، ابن -1
ثير، بن الّدين ضياء -2

ٔ
الب كـفاية اال

ّ
  وهالل  الّضامن صالح وحاتم  القبلسي حّمودي نوري  تحقيق: والكاتب،  الّشاعر كالم  نقد في الط

 .195 ص ت)، (د العراق، الموصل جامعة منشورات ناجي،
 َدَوَر.  ماّدة: العرب، لسان منظور، ابن  -3
 َدَوَر. ماّدة: نفسه، المرجع -4

5- Jean Chevalier , Alain Cheerbrant ,Dictionnaire des symboles ,Editions , Robert Laffont S.A , et Editions 
Jupiter , Paris 1982,p195. 
6- collectif , Le rire et les religions un couple explosif, Sous la direction de : Frédéric Antoine et Arnauld Join-
Lambert . Belgique, Fidélité éditions 2011. 

 . 200ص  المكان، جمالّيات باشالر، -7
 . 201صنفسه، المرجع -8
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 3202)  مارس   - ا
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 اإلیقاع الّداللي للتّحریفات: -3-3
دا للمع�ى   �عت�� النّقاُد اإليقاَع معطى نوعّيا خاّصا ب�ّل خطاب،

ّ
ات امل  ،1مول

ّ
 ع�� أحوال الذ

ّ
بدعة  وداال

ھ يخفي    .2واملتلّفظة
ّ
وا�خلفّية الفكرّ�ة  .  3"فكرة خلفية تفاهمّيةو"ال�حك مهما بدا صر�حا باالف��اض فإن

في��ّ 
ّ
الط حر�ات  إيقاع   �� الّ�خر�ة  األسفل،  لهذه  إ��  األع��  تقديرنا    (من   ��  �� الّداخل)  إ��  ا�خارج  ومن 

ينب�� تجاوزه لبلوغ عالم األنوار املطّهرة    ا�حسوسات،و��" إّن ا�جسم بوصفھ جماع    باألساس،  خلفّية دينّية

املاّدة" إ�� .  4ع�� مال�سة  فأنزلتھ وحواء  آدم  ال�ي تج�ي ع�� اإل�سان مثلما جنت ع��  ا�جسد ��  فرغبات 

س.   وأخرج��ما من ا�جنة،  األرض،
ّ
إ�� املد� إيقاع حركة    من املقّدس  ُيوّجھ  أن  �� تقديرنا ير�د  اعر 

ّ
الش إّن 

نحو ا�خلود وا�خ�� والقيم املثالّية. لذلك يتوق املتصّوفة إ�� الصعود إ��    اإل�سان من األسفل إ�� األع��،

ا�خالق. للقاء  وعن    األع��   
ّ

� عبادة  عن  يله��م  ال  حّ�ى  رب 
ّ

والش األ�ل   �� يزهدون  ذلك  أجل  ومن 

الّروح  5املوت لتحّرر  سبيل  الّصوفّية  عند  تلتقي  .فاملوت  حيث  األع��  إ��  لتصعد  ا�جسد  عن  بانفصالها 

قاء املنشود. 
ّ
"  بخالقها الل

ّ
"الّصو�ّ� �عت�� ا�جسد �جنا    و     .6فـ"جسد اإل�سان هو أداة اإل�سان للتقّرب من �

بخالقها" الّروح  هذه  تّتصل  أن  دون  يحول  ھ 
ّ
ألن بصورة    .7للّروح  الّصو�ّ�  الفكر   �� الشبع  اق��ن  لذلك 

 
1- Meschonnic,( Henri) , Critique du rythme, Anthropologie historique du langage, Lagrasse, Verdier,1982, 
p217 «Le rythme est l’organisation même du sens dans le discours.». 

كمله،جسمه وروحهRousselotيعّرف روسالو ( -2
ٔ
ّنه" صورة اإلنسان منقوشة في كالمه. اإلنسان با

ٔ
عضالته وفكره." هذا   ، )اإليقاع با

 لشاهد ذكره موشنيك: ا
- Meschonnic, (Henri), op. cit., p.648. 

 .12الضحك ص برجسون، -3
 .  141.ص 1984الهيئة المصرّية العاّمة للكـتاب،  الخيال مفهوماته ووظائـفه، ،نّصرعاطف جودة  -4
خرة االمتناع عن اإلدام على الّدوام، بل   977إحياء علوم الّدين، كـتاب كسر الشهوتين صالغّزالي،  -5

ٓ
". وعادة سالكي طريق اال
كله اقتضى ذلك بطرا في نفسه 

ٔ
ات الّدنيا حّتى وقسوة في قلبهاالمتناع على الشهوات، فإّن كّل لذيذ يشتهيه اإلنسان وا

ّ
نسا له بلذ

ٔ
، وا

لفها ويكره الموت 
ٔ
ويكون الموت سجنا له . وإذا منع نفسه عن شهواتها وضّيق عليها  ، ولقاء هللا تعالى، وتصير الّدنيا جّنة في حّقهيا

اتها صارت الّدنيا سجنا عليه ومضيقا له، فاشتهت نفسه اإلنفالت منها
ّ

 فيكون الموت إطالقها."  ،وحرمها لذ
ة   -6

ّ
نثوي والمقّدس، مجل

ٔ
 . 108. ص2011شتاء  ، 13إضافات، العدد رّحال بو بريك، الجسد اال

 . 120صنفسه، المرجع -7
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عُتِ��ْت   .6وا�حكمة  5والفطنة4واق��ن اسم ا�جوع با�جّنة  .3وقسوة القلب2والّنار1الشيطان
ُ
"أعظم املهل�ات    وا

ف��ا أخرج آدم عليھ السالم وحّواء من دار القرار إ�� دار الذّل واالفتقار...والبطن    البن آدم شهوة البطن،

هوات ومنبت األدواء واآلفات،
ّ

 بعهما شهوة الفرج وشّدة الشبق إ�� املن�وحات،إذ يت  ع�� الّتحقيق ينبوع الش

  .7ثّم تتبع شهوة الطعام والن�اح شّدة الّرغبة �� ا�جاه واملال"

لها جذورها �� الفلسفة املثالّية الّ�ي عملت    -أي حرمان ا�جسد وقمع شهواتھ  –وهذه ا�خلفّية الّدينّية

و�قصائھ.  ا�جسد  إ�عاد  ال  ع��  هو  أفالطون  نظر   �� وهو  "فا�جسد  الّنفس.  سمّو  دون  يحول  ي 
ّ

الذ عائق 

 بإماتتھ.
ّ
ي ال خالص للّنفس منھ إال

ّ
م ع�� إماتة    فا�جسد ق��،  الّ�جن الذ

ّ
م املوت و�عل

ّ
والفلسفة ا�حّق �عل

"ف�ّل نزوع جسدي مدان، فالّرغبة �� عالمة    .8ا�حواّس الّ�ي �شّد اإل�سان إ�� عالم الّتغي�� والوجود املزّ�ف"

ص من ا�جسد...والفيلسوف    بؤس اإل�سان،
ّ
وا�جسد سّر شقائھ، والبّد من إماتة الّرغبة �� التحّرر والّتخل

ا�جسد، نبذ  من  هو  املوت،   ا�حّق  ع��  لُصَراِخ    وتدّرب  َ�ْسَتِجْب  ولم  هوة، 
ّ

والش الّرغبة  من  ص 
ّ
تخل بمع�ى 

بيعة املقهور بداخلھ"
ّ
  .9الط

ا�جسد   رغبات  قمع   �� فو�و  ميشال  سياسّيا و�رى  من  اقتصادّياو   �عدا  ن 
ّ

يمك ا�جسد  شهوات  فقمع   .

. لذلك 10السيطرة ع�� اإل�سان وترو�ضھ وقيادتھ ع�� نحو يضمن طاعتھ واستغاللھ اقتصادّيا وسياسّيا

 
بو عن: نبوي  حديث -1

ٔ
دم  بني من ليجري  الشيطان إّن  ".966 ص  الشهوتين كسر  كـتاب الّدين، علوم  إحياء الغزالي، حامد ا

ٓ
  مجرى  ا

 والعطش."  بالجوع مجاريه فضّيقوا الّدم،
  الّدنيا على حرصهم وسبب الّدنيا،  على حرصهم الّناس هالك ."سبب973 ص الشهوتين كسر  كـتاب  الّدين، علوم إحياء  الغزالي، -2

كل تقليل وفي  البطن. شهوة  الفرج  شهوة  وسبب والفرج، البطن
ٔ
حوال هذه يحسم ما   اال

ٔ
بواب وهي كلها اال

ٔ
 الّنار." ا

بو عن: نبوي  حديث -3
ٔ
 قلبه." قسا ونام  شبع  ن."م969 ص  الشهوتين كسر  كـتاب الّدين، علوم  إحياء الغزالي، حامد ا

بو عن: نبوي  حديث -4
ٔ
ديموا نبوي  حديث في جاء ولذلك .973 ص  الشهوتين كسر  كـتاب الّدين، علوم  إحياء الغزالي، حامد ا

ٔ
  قرع  "ا

 "  بالجوع الجّنة باب
بو عن: نبوي  حديث -5

ٔ
جاع فـ"من .969 ص  الشهوتين كسر  كـتاب الّدين، علوم  إحياء الغزالي، حامد ا

ٔ
  وفطن  فكرته عظمت بطنه ا

 قلبه."
بو عن: نبوي  حديث -6

ٔ
  فتطفؤوا تشبعوا  الجوع...ال الحكمة "نور  فـ .970 ص  الشهوتين كسر  كـتاب الّدين، علوم  إحياء الغزالي، حامد ا

 "  قلوبكم من الحكمة نور 
 . 964 ص  الشهوتين كسر كـتاب الّدين، علوم إحياء الغزالي، 7
د4  العدد الفكر، عالم الجسد، على عنف التليلي، الّرحمان عبد 8

ّ
بريل ،37 ،المجل

ٔ
 . 153.ص2009 يونيو-ا

 . 152صنفسه، المرجع -9
  بيروت والّتوزيع،  والّنشر للّدراسات  الجامعّية المؤّسسة ،1ط العّيادي، العزيز  عبد ترجمة، والّسلطة، المعرفة فوكو، ميشيل  10

  سياسّي.  ميدان في مباشرة غارق  إّنه المتكّررة. المفاعيل وموقع ّصراع ال وحلبة االستثمار "موطن  هو  فوكو عند فالجسد . 87ص لبنان،

ثيرا عليه تمارس الّسلطة فعالقات
ٔ
به، ترّوضه  توسمه، تستثمره، إّنها  مباشرا.  تا

ّ
عماال،  عليه  تفرض وتعذ

ٔ
  وتطالبه باستعراضات، تلزمه  ا

  نافعة قّوة يصبح ال فالجسد االقتصادي،  باستعماله ومتعاكسة متشّعبة لعالقات وفقا  مرتبط للجسد الّسياسي االستثمار هذا بإشارات.
ّ
 إال

ن نفس في كان إذا
ٓ
  .خاضعا" وجسدا  منتجا جسدا اال
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َبعك".
ْ
ى و�رى جيل دولوز ضرورة " مأسسة الّرغ  قالت العرب �� أمثالها "جّوْع �لبك يت َّ�

َ
ل

ُ
بة " و�سييجها حّ�ى ت

 .1داخل مؤّسسات ا�جتمع

في�� ومن ورا��ا ح�اية آدم وحّواء،  
ّ
هذه إذن مواطن الّ�خر�ة واإل�حاك �� إيقاع ا�حركة �� ح�اية الط

العميقة. واالقتصادّية  والسياسّية  والفلسفّية  الّدينّية  خلفّيا��ا  �عض  الهزلّية    وهذه  الّتحر�فات  وتقوم 

آدم  ح�اية    �ح�اية   �� ا�حركة  إيقاع  مع  والضّم  واالختالف  شابھ 
ّ
الت عالقات  ع�� 

في�ّ�(األسفل/الّداخل/االستدارة).
ّ
البارودّي".   الط "الّتحر�ف  إطار   �� ھ 

ّ
�ل يندرج  ��   وهذا  ا�حركة  وإليقاع 

في�ّ� صلة أخرى بنوع بارودّي ثالث هو: الغروتيسك البارودّية.
ّ
 ح�اية الط

 إیقاع الحرکة:   الغروتیسك البارودّیة في  -4

غوّ�ة  Parodie grotesque(2إّن الغروتيسك البارودية(
ّ
، و�قوم 3�� ش�ل من األش�ال البارودّية غ�� الل

. وقد حضرت الغروتيسك البارودّية  5تحو�ال م�ح�ا أساسھ املبالغات الهزلّية  4ع�� تحو�ل الوضيع رفيعا

في�ّ� �� أرجوزة ابن الزّ 
ّ
خذت املبالغات الهزلّية هنا أش�اال عّدة نوعّيا    مكدم.بقّوة �� إيقاع حركة الط

ّ
وقد ات

شابيھ و�يقاع التكرار
ّ
 وا�حذف.   وكمّيا. وم��ا إيقاع الت

 إیقاع التّشابیھ:   -4-1
إيقاعا واالستعارات  للتشابيھ  أّن  النّقاُد  رأى  مش��ك    .6لقد  نظام  لها  حركة  الشعرّ�ة  للّصورة  وجعلوا 

وداللّيا   اإليقاعمعنوّ�ا  سّموه  هو    .7وصوتّيا  محّدد  ودال��  معنوي  نظام  إ��  في�ّ� 
ّ
الط حركة  إيقاع  و�خضع 

 
حمد عبد الحليم عطّية، جيل دولوز، الغرائز والمؤّسسات، 1

ٔ
زرقان. عن: ا

ٔ
،دار 1جيل دولوز سياسات الرغبة،ط  ترجمة: عبد الحق ا

. يقول دولوز" تعتبر الغريزة والمؤسسة الشكلين المنظمين إلرضاء ممكن. إشباع الميل داخل 154. ص 2011الفارابي، بيروت لبنان 
مر ال شّك فيه: في الّزواج ترضى الغريزة الجنسّية

ٔ
 وفي الملكّية ترضى غريزة الجشع."  ، المؤسسة ا

2-Bakhtine, L’œuvre de François Rabelais et la culture populaire, p93 
 . 413لمزيد التوّسع في هذا الّنوع البارودي راجع كـتابنا، الباروديا في الّشعر العربي القديم، الباب الثالث: الغروتيسك البارودّية ص -3

4-Pereux Guillaume , Le burlesque , p88  «Le burlesque maintient un rapport parodique à un objet dont la 
présence est clairement suggérée dans l’œuvre, tansdis que le grotesque semble donner de la valeur à ce 
qui est bas , comme Quasimodo par exemple , sans considération par un modèle plus ou moins explicite» 
5- Mikhaïl Bakhtine , L’œuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen Âge et sous la 
Renaissance , chapitre V «L’image grotesque du corps chez Rabelais et ses sources» , p 302 «L’exagération, 
l’hyperbolisme , la profusion , l’excés , sont , de l’avis général , les signes caractéristiques les plus marquants 
de style grotesque» 
6-Marc Eigeldinger , Le dynamisme de l’image dans la poésie française du Romantisme à nos jours ,Slatkine 
Reprints Genève 1975. P27. «Malgré leur richesse et l’intensité de leur coloris les métaphores ne sont pas 
envisagées pour elles-mêmes, parce qu’elles sont étroitement liées à la signification du drame et qu’elles 
obéissent aux impulsions du rythme» 
7-Marc Eigeldinger, op. cit., P22. «L’image n’est plus une pure abstraction , à travers la mythologie elle reflète 
le mouvement , le devenir de la vie , elle exprime les rapports de la nature extérieure et de la sensibilité du 
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فقد  املبالغة الهزلّية. وأو�� صور هذه املبالغة هو اق��ان إيقاع ا�حركة بإيقاع الصور والتشابيھ �� األرجوزة،

اعُر �ّل حركة بمشّبھ من ا�حيوانات واآلالت 
ّ

 وهو ما نبّيھ �� هذا ا�جدول: واأل�خاص.شّبھ الش

 املغث  االنقضاض اال�سياب  الن�ول  املرور  الّدوران  ا�حر�ات 

الصور  

 الشعر�ة  

  / باب 
ّ

الذ

 الدوالب

  / الر�ح 

 الّ�حاب 

الشيب   نزول 

 �� الشباب 

العقاب/أبو تراب �� صّف�ن   ا�ُحباب 

 و�� معركة األحزاب 

ليث    / ئاب 
ّ

الذ

 الغاب

وجھ  

بھ 
ّ

 الش

الدوران  

 والسرعة  

السرعة   املكروه   السرعة 

 والقوة  

والقوة   السرعة والقوة والعنف   السرعة 

 والعنف  

جوهر   هو  وا�حر�ّية  السياسّية  خصيات 
ّ

وال� واآلالت  ا�حيوانات  بحر�ات  الطفي�ّ�  حر�ات  فتشبيھ 

األشياء    املبالغة. عن  الكالم  �انت    الصغ��ة"إّن  لو  عام    كب��ةكما  �ش�ل  الّتحو�ل  1."املبالغة�ع�ي  وهذا 

الواقع.  �� �ستقيم  ال  قياس مغالطي  إقامة  نتيجة  ت�ون   م�حك  تمتّد،   م�حكة  املبالغة"   لذلك    عندما 

... تظهر �وسيلة نقل وتحو�ل." وهذه املبالغة الهزلّية ناتجة عن القياس  2وخاصة ت�ون من�جّية، وعندها 

اعر ب�ن عناصر متباعدة �� وجھ الشبھوتظهر املبالغة ال   .3املغالطّي 
ّ

راهة والقّوة)،   هزلّية هنا �� جمع الش
ّ

  (الش

في�ّ� اإل�سان، 
ّ
 من قيمة الط

ّ
 بالّتخييل. وهذه املبالغة تحط

ّ
فنجده مّرة �� صورة    وهو اجتماع ال ي�ّح إال

أو �خصيات سياسّية وعسكرّ�ة مشهورة. �� صورة آالت    وامل�خ   ا،ويعّد هذا م�خ  حيوان ومّرات أخرى 

أخرى، صورة  إ��  خلق  تحو�ل  الّ��ذيب:  و��  م��ا.  أقبح  أخرى  صورة  إ��  صورة  قردا    "تحو�ل   
ّ

� م�خھ 

ومسيخ." م�خ  وهو  من    4و�م�خھ،  وتحق��  إ�سانيتھ  من  للممسوخ  تجر�د  ف��ا  مهينة  عملية  و"امل�خ 

امل�خ  5شأنھ." ع��  القادر  هو  وحده  العقاب."  باعتبارهو"هللا  أنواع  من  عاقب    6نوعا  الزمكدم  ابن  لكّن 

في�ّ� بم�خھ،
ّ
فحّولھ إ�� حيوانات و��� آالت. وهذه صورة أخرى من صور املبالغة الهزلّية ح�ن �ستوي    الط

 �� وظيفة امل�خ والعقاب.  ا�خالق مع ا�خلوق،
ّ

اعر مع �
ّ

عراُء ا�حيوانات �� صورهم    والش
ّ

وقد استعمل الش

 
poète , elle établit des relations entre l’univers physique du poète , elle établit des relations entre l’univers 
physique et le monde moral des idées et des sentiments». 

 83برجسون، الضحك ص  -1
 نفسها.  الصفحة نفسه، المرجع -2
كريسيان  انظر، ."به شكله القياس الّصحيحهو حجاج (استدالل) غير صحيح يش يقول كريستيان بالنتان " القياس المغالطي -3

 . 55بالنتان، الحجاج، ص
 لسان العرب، ماّدة: مسخ. ابن منظور، -4
نبياء في التراث العربي، حّمادي المسعودي، -5

ٔ
 . 541.ص 2007،مسكلياني للنشر والتوزيع،  زغوان، تونس، 1ط فنيات قصص اال

بو  -6
ٔ
ميمة ا

ٔ
لف ليلة و ليلة " مجلة فصول، مجلد  بكر،ا

ٔ
 . 241،ص 1994ربيع   1،العدد 13المسخ في حكايات ا
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عرّ�ة ملز�د املبالغة والّتخييل.
ّ

    الش
َ
ئاب1فاستعمل ابن الزمكدم هنا ا�حّية

ّ
مثال دليال ع�� املبالغة  2واألسد والذ

راهة وملز�د الّتعظيم.
ّ

جاع وذا الّرأي   وقال األخطل،فالن حّية الوادي...    فـ"يقال:  �� الش
ّ

  �� جعلهم الّرجل ال�

  .3"يجعلون إذا أرادوا �عظيم شأ��ا  وكذلك -الّداهية حّية

با�حيوان اإل�سان  �شبيھ  وقد    5واآللة  4إّن  اإل�حاك."  وظيفة  املبالغة  أّدت  لذلك  م�حك.  أمر  هو 

إ��   يؤّدي  بما  الوصف  يقصد    اإلحالة�ستساغ  محيث 
ّ

أو    الّ��ك يء 
ّ

و بال�� عليھ   . 6بھ"  اإل�حاك الّزراية 

البارودّية الغروتيسك  الهزلّية �� جوهر  للمبالغة.  .7واملبالغة   
ً
نتيجة  اإل�حاك 

ُ
ا�جاحظ جعل    فقال  لهذا 

ما �ان األعرا�ّي أكذب �� شعره �ان أظرف عندهم،
ّ
 .8"مضاحك حديثھ أك��و  وصارت روايتھ أغلب، "�ل

املشّ��ات الّضعيفة إ�� املشّ��ات    و�ظهر إيقاع املبالغة الهزلّية أيضا �� تدّرج هذه الصور ا�حيوانية من

باب،
ّ

ئاب وليث الغاب. القوّ�ة. فقد بدأت من التشبيھ بالذ
ّ

شبيھ بالذ
ّ
وهو نظام للمبالغة يتوافق   وان��ت بالت

رفيعا بجعلھ  الوضيع  صورة  ت�خيم  ع��  القائم  البارودية  الغروتيسك  إيقاع  هذا  9مع   �� صھ 
ّ

ن�خ .وهذا 

 ا�جدول: 

 املغث  االنقضاض الدخول  الن�ول  رور امل الّدوران  ا�حر�ات 

الصور  

 الشعر�ة 

باب/ 
ّ

 الذ

 الدوالب

الر�ح/  

 الّ�حاب 

نزول الشيب  

 �� الشباب 
 ا�ُحباب 

العقاب/ أبو تراب �� صّف�ن  

 و�� معركة األحزاب

ئاب / ليث  
ّ

الذ

 الغاب

بھ
ّ

 وجھ الش
الدوران  

 والسرعة 
 املكروه  السرعة

السرعة  

 والقوة 

السرعة والقوة والعنف  

 والشراهة

السرعة والقوة  

 والعنف والشراهة

 املبالغة درجة

 الهزلّية 
- - - + + + 

 
د الثاني، ج   الحيوان، تقديم: فوزي عطوي، دار الجيل ودار مصعب (د ت)، الجاحظ، -1

ّ
، 4فصل: القول في الحّيات، المجل

سدوالحّية "  .64ص
ٔ
شره من اال

ٔ
نهم وا

ٔ
 ."ا

د الثاني، الحيوان، الجاحظ، -2
ّ
سد"  .57ص ،4ج  المجل

ٔ
كل   اال

ٔ
ّياما ال يا

ٔ
ن يبقى ا

ٔ
شديد الّنهم رغيب حريص شره، ومع ذلك يحتمل ا

ئبشيائ، 
ّ

كـثر كّدا، والذ
ٔ
قّل خصبا وا

ٔ
قفر منزال وا

ٔ
 فإذا لم يجد شيائ استعار الّنسيم."   ،فالبّد له من شيء يلقيه في جوفه وإن كان ا

حى الممتنع بالّداهيةفصل: باب من ضرب المثل للّرجل ال نفسه، المرجع -3
ّ
د الثاني ج ّداهية ولل

ّ
 . 94ص 4، المجل

 .  45ص ،الضحك ،برجسون -4
 ". جامدافيه اإلنسان شيائ ما  يشبهالذي  إالنسان"إّن المضحك هو هذا الجانب من  61صنفسه، المرجع -5
د -6

ٔ
سالمي، ، دار الغرب اإل3باء، تحقيق وتقديم، محمد الحبيب ابن الخوجة، ط ابو حازم القرطاجّني، منهاج البلغاء وسراج اال

 .134، ص 1986بيروت، تونس 
7-Pereux Guillaume, Le burlesque , p88  «Le burlesque maintient un rapport parodique à un objet dont la 
présence est clairement suggérée dans l’œuvre , tansdis que le grotesque semble donner de la valeur à ce 
qui est bas , comme Quasimodo par exemple , sans considération par un modèle plus ou moins explicite». 

 .476- 475ص،6الحيوان، ج ،الجاحظ -8
9-Pereux Guillaume, Le burlesque , p88  «Le burlesque maintient un rapport parodique à un objet dont la 
présence est clairement suggérée dans l’œuvre , tansdis que le grotesque semble donner de la valeur à ce 
qui est bas , comme Quasimodo par exemple , sans considération par un modèle plus ou moins explicite». 
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في�ّ� ومع اإليقاع العام للغروتيسك البارودّية  
ّ
عرّ�ة مع إيقاع حر�ات الط

ّ
هكذا يتوافق إيقاع الّصور الش

 القائم ع�� املبالغة الهزلّية.  

  �َ
َ
�

ْ
ك

َ
في��. وقد أ

ّ
ف من درجة املبالغة كمّيا هو استدعاء أك�� من مشّبھ خالل �شبيھ حر�ات الط

ّ
ي يكث

ّ
والذ

بھ أيضا، فحركة االنقضاض شّ��ت مثال بمعارك صفّ�ن و�حرب األحزاب.
ّ

وهذا    ابُن الّزمكدم من وجوه الش

بحسب ابن األث��. ونثبتھ �� هذا .  1"الغةاملب  من شأنھ أن يجعل درجة املبالغة مضاعفة أك��. والّتكر�ر" من

 ا�جدول:

 املغث  االنقضاض الدخول  الن�ول  املرور  الّدوران  ا�حر�ات 

الصور  

 الشعر�ة  

باب /  
ّ

الذ

 الدوالب

 الر�ح/ 

 الّ�حاب 

نزول  

الشيب ��  

 الشباب

العقاب/ أبو تراب ��   ا�ُحباب 

 صّف�ن و�� معركة األحزاب 

ئاب / ليث  
ّ

الذ

 الغاب

 2 2 1 1 2 2 عدد املشّبھ بھ  

ف��ا وجھ   �غيب  بليغة  �� ش�ل �شابيھ  التشابيھ  أيضا هو ورود هذه  الهزلّية  املبالغة  د هذه 
ّ

يؤك ي 
ّ

والذ

للّتعب�� عن شّدة شبھ   إ�� جنب. وذلك  بھ جنبا  املشّبھ واملشّبھ  ف��ا فقط  التشبيھ، و�حضر  الشبھ وأداة 

��ذه   في�� 
ّ
الط بالّر�ح  صورة  "بالسرعة   �� في�ّ� 

ّ
للط البليغة  التشابيھ  �� مثل هذه  ��ا. وهذا نجده  املشّ��ات 

اعر: (الّرجز) 
ّ

 والّ�حاب و�ن�ول الشيب"، عندما قال الش

ــَحاِب   ِبـَباِب َباِب َيُمــرُّ َمــرَّ الـــّرِ�ِح َوالسَّ
ً

ــِفـيال
ْ
ـط

َ
ْنـِزُل ت

َ
 ... يـ

َباِب 
َ

َح ِ�� ش
َ
ْيٍب ال

َ
ُزوَل ش

ُ
اِب ن

َ
ق

ْ
ن
َ
ِة ِ�� األ

َ
ُل ِبا�ِحيل

ُ
 ... َيْدخ

شابيھ البليغة �عرضها �� هذا ا�جدول:   
ّ
 و�قّية أمثلة الت

 املغث  االنقضاض الدخول  الن�ول  املرور  الّدوران  ا�حر�ات 

الصور  

 الشعر�ة  

باب /  
ّ

الذ

 الدوالب

الر�ح /  

 الّ�حاب 

نزول الشيب  

 �� الشباب 

العقاب/ أبو تراب ��   ا�ُحباب 

صّف�ن و�� معركة  

 األحزاب 

ئاب / ليث  
ّ

الذ

 الغاب

 �شبيھ بليغ  �شبيھ بليغ  �شبيھ مرسل �شبيھ بليغ  �شبيھ بليغ  �شبيھ بليغ  نوع الصورة  

القياس   وع��  والعديدة  البليغة  شابيھ 
ّ
الت ع��  في�ّ� 

ّ
الط حركة  وصف   �� شابيھ 

ّ
الت إيقاع  تأّسس  هكذا 

الغروتيسك   لتجسيم  الّتكرار  بإيقاع  شابيھ 
ّ
الت إيقاع  اق��ن  وقد  الهزلّية.  املبالغة  لتحقيق  وذلك  املغالطي. 

 البارودّية. 

 
ثير -1

ٔ
الب في نقد كالم الّشاعر والكاتب، ص ، ابن اال

ّ
 .  195كـفاية الط
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 3202)  مارس   - ا
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 إیقاع التّكرار:   -4-2
الّتكرار املع  إّن  الوسائل  من  الكالسيكية.""وسيلة  ال�وميديا   �� نفس  1تادة  يتكّرر...مع  املشهد  فـ"نفس 

املبالغة."  والّتكر�ر  2ال�خصيات." األث��.3"من  ابن  �الّتكر�ر"    و  بحسب  مجرى  4"الّتأكيد  جار  "والّتوكيد 

عل��ا  5الوصف." تقوم  الّ�ي  الهزلّية  املبالغة  هذه  ع��  الّتأكيد  وظيفة  في�ّ� 
ّ
الط لصور  الّتكرار  و�لعب 

ة ع�� إيقاع ا�حركة،  الغروتيسك البارودّية.
ّ
وم��ا   وقد شملت املبالغة الهزلّية الّتكرار �حروف األفعال الّدال

�  فهذه    وانقّض.  الّتكرار �� األفعال املضاعفة من قبيل: مّر،
ّ

األفعال املضاعفة تدّل ع�� قّوة الفعل. وتتج�

�� ع�ن الفعل والمھ. �� إطار تحليلھ ملفهوم"  من خالل تكرار ا�حرف  إليھ ابن جّ�ي  إمساس  وهذا ما أشار 

 .7و" جّر" 6"من خالل دراستھ للفعلْ�ن " شّد"  األلفاظ أشباه املعا�ي

ي �عّزز هذه املبالغة الهزلّية هو أّن هذه امل 
ّ

شّ��ات ��ا الواردة �� ��اية الصدور واأل�جاز جاءت ع��  والذ

راهة). ف�ي تنت�ي أغل��ا بحرف (الباء)  
ّ

من    املّد،  املتبوع بحركةإيقاع واحد وزنّيا وصرفّيا وداللّيا(القوة والش

باِب،  ُحباِب،  دوالِب،  العقاِب،   قبيل:
ُ
 ة وخارجّية،وهذه املشّ��ات ��ا �� قواف داخليّ   ُعقاِب.  �حاِب،  ِذئاِب،  ذ

للمبالغة، مناسبة  مواقع  العام  و  .8"اإل�غال"  و�سّ�ى  وتحتّل  للنظام  محا�اة  (ــــاب)  الباء  حرف  تكرار   ��

والصور -للّ�خر�ة   األفعال  األسفل.-��  إ��  األع��  من  بالتفخيم    املتدّرج  تو��  بـ"ــــاب"  املن��ية  فال�لمات 

والّدهشة،  والتعظيم، الّت�ّجب  األفعال.  و�معا�ي   �� املبالغة  بمعا�ي  عباس  وتو��  حسن  "الصوت    يقول 

بما يحا�ي واقعھ انفتاح الفّم ع�� مداه عند خروج   (با)...تنطوي معان��ا ع�� اال�ساع وال�خامة واالرتفاع،

 
 . 52ص الضحك برجسون،  -1
 .63صنفسه، المرجع -2
ثير، ابن -3

ٔ
الب كـفاية اال

ّ
 .  195 ص  والكاتب،  الّشاعر كالم  نقد في الط

 .341ص اإلعجاز، دالئل الجرجاني،  -4
مع  جّني، ابن -5

ّ
غة في الل

ّ
بو  سميح تحقيق: العربّية، الل

ٔ
ردن، عّمان للّنشر، مجدالوي دار معلي، ا

ٔ
 . 81ص  ،1988  اال

  فالشين ونحوه. الحبل شد�   قولهم: ذلك ومن " . 165 ،ص2ت)،ج (د للكـتاب، العامة المصرية الهيئة ،4ط  الخصائص، جني،  بنا  -6

ول بالصوت تشبه التفشي من فيها بما
ٔ
ريب والجذب الشّد  إحكام يليه ثم العقد، استحكام قبل الحبل انجذاب ا

ٔ
  عنه فيعبر العقد، وتا

قوى هي  التي بالدال
ٔ
قوى فهو مدغمة،  وهي  والسيما  الشين، من ا

ٔ
دّل  لصنعتها ا

ٔ
ريد الذي المعنى على وا

ٔ
ا يشد. وهو   شد�  ويقال  بها. ا م�

ٔ
  فا

مر في الشدة
ٔ
مره لتقوية بغيره يشبه فيما  نقول ما حد على والمبالغة، االتساع  من لضرب ونحوه الحبل شّد  من  مستعارة  فإنها اال

ٔ
  المراد ا

 .به"
يًضا ذلك  "ومن .166 ص  2ن،ج م -7

ٔ
نها  الجيم قدموا يجّره، الشيء  جر�  ا

ٔ
ول شديد،  حرف ال

ٔ
  جميًعا،  والمجرور الجار على بمشقة  الجر وا

بوا ثم ن وذلك نفسها.  في ذلك مع وكررها مكرر، حرف  وهو بالراء  ذلك عق�
ٔ
رض  على جر إذا الشيء ال

ٔ
مر غالب في اال

ٔ
  واضطرب عليها  اهتز�  اال

  عنها صاعًدا
ً

نها التكرير؛ من  فيها لما -  الراء فكانت والقلق. عتعةالت من فيه ما على منه  ذلك وتكرر  إليها،  ونازال
ٔ
يًضا وال

ٔ
  في كررت قد ا

وفق -و"جررت"  "جر" في نفسها
ٔ
 "   ومذهبه. هذا محجة هو هذا  غيرها.  الحروف جميع من المعنى لهذا ا

  . يعّرف 343ابن رشيق، العمدة. ص 8
ّ
ّنه في ابن رشيق اإليغال" هو ضرب من المبالغة ... إال

ٔ
 ."القوافي خاّصة ال يعدوهاا
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تمثيلّية." وظيفة  الشفت�ن(باب)  ب�ن  من  الَوِضيَع. 1  صوتھ  ُم  ِ
ّ

ُيَ�خ الذي  للغروتيسك  العاّم  اإليقاع    وهو 

 .2ملبالغة عموما �� املقّوم األسا��ّي ل�خطاب البارودي وا

راهة واملبالغة    والباء حرف شفوي يحا�ي عند الّنطق بھ حركة الشفت�ن أثناء األ�ل،
ّ

وتكراره يو�� بالش

فوّ�ة، لها مع�ى اإللصاق  �� األ�ل.
ّ

صال والوصلة،3والباء من ا�حروف الش
ّ
صال    واالت

ّ
واملراد م��ا أساسا ات

فت�
ّ

صال إذا    ووصالهما عند الّتعانق،  ن عند صدور حرف الباء،الش
ّ
وهو " شأن ا�حبّ�ن إذا اجتمعا، فاالت

"فالباء    والباء رمز للمتعة عموما �� األ�ل وا�جماع. يقول ابن منظور 4والوصلة إذا �عانقا وام��جا." اجتمعا،

للّن�اح." ب�5  ع�� ا�حقيقة...هو  الّصلة الوطيدة  الغزا��  بّ�ن  أّن   ن األ�ل وا�جماع.وقد  "سبب هالك   فاعت�� 

. و�� وسبب شهوة الفرج شهوة البطن  وسبب حرصهم ع�� الّدنيا البطن والفرج،  الّناس حرصهم ع�� الّدنيا، 

و�يقاع  .  7والباء �� رمز للبيت م�ان املائدة واملتعة.  6تقليل األ�ل ما يحسم هذه األحوال �لها و�� أبواب الّنار"

نجده أيضا �� اإليقاع البصري للقصيدة األرجوزة الّ�ي جاء بناؤها العام ع�� صورة الباء وع�� ش�ل  املتعة  

عام،
ّ
للط الكب��ة،  إناء  ع�� سعتھ  يدّل  كب��  ولھ عمق  أسفل.  أع�� ومغلق من  آخر    مفتوح من  وجھ  وهذا 

الك��ة. مع�ى   �� الهزلّية  دور  للمبالغة  ولھ  الّتخييل،   �� يز�د  هنا  ع��  فاإليقاع  ة 
ّ
الدال للّصور  الّتجسيد   ��

رون
ّ

"أبلغ الوصف ما قلب الّسمع    املبالغة �� إيقاع حركة األ�ل وأثناء البحث عنھ . لذلك قال العرب املتأخ

). وقد بحث   le symbolisme sonore�� إطار دراستھ للّرمزّ�ة الّصوتّية(  9وهو ما بّينھ تودوروف  .8بصرا"

 . 10القة الّداللّية والّرمزّ�ة ب�ن الّصوت واملع�ىجاكبسون من �عده �� هذه الع

في�ّ�. ويعّزز 
ّ
شابيھ مع إيقاع الّتكرار لتجسيد املبالغة الهزلّية �� إيقاع حركة الط

ّ
هكذا �عاون إيقاع الت

 إيقاع ا�حذف هذه املبالغة أيضا.  

 
 .101.ص1998منشورات اتحاد الكـّتاب العرب،  خصائص الحروف العربية، حسن عباس، 1

2-Van Tieghem(Philippe), Josserand (Pierre), Dictionnaire des littératures ,Quadride / PUF, 2ème édition , 
1984.p2983 «Parodie – Genre littéraire , forme dramatique du burlesque , visant à caracturer une œuvre 
sérieuse par l’exagération de certains de ses caractères» 

.  1993، دار القلم للطباعة والتوزيع، دمشق وبيروت، 2ط ابن جني، سّر صناعة اإلعراب، دراسة وتحقيق: حسن هنداوي، -3
 .119ص 1ج
 .6ص.1954  /ه  1374، 1ط القاهرة، المنيرية، المطبعة ،الباء كـتاب ابن عربي، -4
 . 8صنفسه، المرجع -5
 .973إحياء علوم الّدين، كـتاب كسر الشهوتين، ص، الغزالي -6
منشورات اّتحاد   ،خصائص الحروف العربّية ومعانيها نّية صورة البيت." عن: حسن عباس،حرف الباء " يشبه شكله في السريا -7

 . 101. ص1998الكـّتاب العرب 
 . 544العمدة في نقد الّشعر وتمحيصه، ص، ابن رشيق -8

9- Todorov(Tzvetan), Le sens des sons , Poétique n°11 , 1972.p447 «Le rapport du son à la vision passe par le 
relais du trope linguistique contenu dans le mot qui sert à décrire le sonore d’une part , le visuel de l’autre». 
10- Jakobson ( Roman), Six leçons sur le son et le sens, Arguments,1976. 
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 إیقاع الحذف:  -4-3
كر

ّ
الذ من  أبلغ  فا�حذف"  املبالغة.  مصادر  من  مصدرا  ا�حذف  ل 

ّ
وجھ،    يمث ع��  يقتصر  كر 

ّ
الذ ألّن 

و�مكن مالحظة هذا   1وا�حذف يذهب فيھ الوهم إ�� �ّل وجھ من وجوه الّتعظيم ملا تضّمنھ من الّتفخيم."

تقديًرا   ْسَنَدِة 
ُ
امل األفعال   �� للفاعل  ا�حذف  ظاهرة  خالل  في�ّ� من 

ّ
الط حركة  إيقاع   �� والّتفخيم  الّتعظيم 

في�ّ�. 
ّ
اعر: (الّرجز) للط

ّ
 و�ظهر �� قول الش

ــَحاِب... َيُمــرُّ  ْنـِزُل  َمــرَّ الـــّرِ�ِح َوالسَّ
َ
 ِبـَباِب َباِب  يـ

ً
ــِفـيال

ْ
ـط

َ
 ت

ُزو 
ُ
َباِب... ن

َ
َح ِ�� ش

َ
ْيٍب ال

َ
ُل َل ش

ُ
اِب.  َيْدخ

َ
ق

ْ
ن
َ
ِة ِ�� األ

َ
 ِبا�ِحيل

في�� تباعا وتتال��ا �ش�ل سريع، والّتكث�� وجھ من وجوه  
ّ
ل هذه املبالغة الهزلّية �� �عداد أفعال الط

ّ
وتتمث

اعر    املبالغة، و�دّل ع�� الّدهشة والّت�ّجب من هذه األفعال الكث��ة ا�خارجة عن املألوف. لذلك
ّ

ال يحتاج الش

لذكر فاعلها لتعّدد أفعالھ واإلحالة عليھ سابقا. في�ون ا�حذف دليال ع�� املبالغة �� ك��ة األفعال وخروجها  

.وهذا ما �عنيھ السيوطي متحّدثا  2عن املألوف االجتما�� التصالها بالّتطفيل ع�� املوائد املرفوض أخالقّيا

َوِمْ�َ�ا    " يقول  ا�حذف،  فوائد  امُ العن 
َ
ْعظ ِ

ْ
َواإل ْفِخيُم  ما    تَّ

ّ
إن  : البلغاء  م��اج   �� حازم  .قال  اإل��ام  ِمَن  ِفيِھ  ا 

َ
ِمل

فُيحذف،   وسآمة،  طول  فيتعداها  في�ون  أشياء،  �عديد  بھ  ُيقصد  أو  عليھ  الّداللة  لقّوة  ا�حذف  يحسن 

 
َ
�ك الّنفس تجول �� األشياء املكتفى با�حال عند ذكرها .ق

ْ
�
ُ
ُر ِ��  وُ�كتفى بداللة ا�حال، وت

َ
ْصِد ُيْؤث

َ
ق

ْ
ا ال

َ
اَل: َوِلَهذ

وْ 
َ

ق
ْ
ُھ َوَ�ل

َ
 َما َيِجُدون

ُ
اَن َوْصف

َ
� 

ْ
ُفوِس...ِإذ � النُّ

َ
ْ�ِو�ُل َع� ُب َوال�َّ َ�جُّ ِ�ي ُيَراُد ِ�َ�ا التَّ

َّ
َواِضِع ال

َ ْ
َناَ�� امل

َ
 َيت

َ
ِلَك ال

َ
ُھ ِعْنَد ذ

َ
ن

ِم َعْن َوْصِف 
َ

ال
َ

ك
ْ
 ع�� ضيق ال

ً
 َدِليال

ُ
ف

ْ
َحذ

ْ
ُجِعَل ا�

َ
ھُ ف

َ
اِهُدون

َ
ُغ َمَع     َما ُ�ش

ُ
ْبل

َ
 ت

َ
ُھ َوال

ْ
اَءت

َ
ُر َما ش ّدِ

َ
ق

ُ
ُفوُس ت ِت النُّ

َ
ِرك

ُ
َوت

ْنَھ َما ُهَناِلَك."
ُ

ِلَك ك
َ
 3ذ

في�ّ� من جهات بالغّية  
ّ
هكذا وقفنا عند وجوه املبالغة الهزلّية املتعّددة نوعّيا وكمّيا �� إيقاع حركة الط

متنّوعة. وصوتّية  وداللّية  وع��    وتركيبّية  شابيھ 
ّ
الت  �� املغالطي  القياس  ع��  قامت  هزلّية  مبالغة  و�� 

في�ّ�.
ّ
        املفارقات والّتكرار وا�حذف. واملبالغة الهزلّية �� أساس الغروتيسك البارودّية �� إيقاع حركة الط

 

 

                      

 
ن -1

ٓ
ن  ،الرّماني، الّنكت في إعجاز القرا

ٓ
ابي وعبد القاهر الجرجاني،تحقيق ،ضمن: رسائل في إعجاز القرا

ّ
وتعليق: محّمد   للرّماني والخط

م، سلسلة ذخائر العرب 
ّ
حمد ومحّمد زغلول سال

ٔ
 .  106دار المعارف مصر د ت .ص 4ط،خلف ّ� ا

م: مَ  18التطفيل. ص ، البغدادي -2
ّ
ى ّ� عليه وسل

ّ
ى َغْيِر َدْعَوٍة "وقال عبد هللا بن عمر: قال رسول ّ� صل

َ
، َفَقْد َدَخَل  ْن َدَخَل َعل

 ِغيًرا." َساِرًقا، َوَخَرَج مُ 
ن،، جالل الدين السيوطي -3

ٓ
 .190، ص3ج  اإلتقان في علوم القرا
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 : خاتمة البحث  -5

في�ّ� من خالل أرجوزة ابن الّزمكدم. وقد كشفت هذه  
ّ
لقد درس هذا العمل إيقاع ا�حركة �� أفعال الط

والّتحر�ف   البارودّية،  املعارضة   :�� بارودّية،  أش�ال  بثالثة  اإليقاع  لهذا  املباشر  صال 
ّ
االت عن  الّدراسة 

ل  
ّ
صورة من صور جمالّية الباروديا �� الشعر  البارودي، والغروتيسك البارودّية. وان��ينا إ�� أّن اإليقاع يمث

اإليقاع:   هذا  مقّومات  أبرز  ومن  وسيميائّية.  ونحوّ�ة  و�الغّية  وصوتّية  م�جمّية  وجوه  من  القديم  العر�ي 

تقنيات   و��  والتشابيھ.  وا�حذف  والّتكرار  الهزلّية  واملبالغة  املغالطي  والقياس  واملفارقة  الهز��  التقليد 

لّية �� هذه األش�ال البارودّية الثالثة، و�ان لهذه الّتحو�الت دالال��ا الهزلّية الّساخرة  صنعت الّتحو�الت الهز 

في�ّ� �سبب خروجھ عن املألوف األخال�� وعن آداب الّز�ارة واأل�ل �� ا�جتمع.  
ّ
 من الط

دت هذه الّدراسة أّن للكتابة البارودّية إيقاعها الهز�ّ�، لھ جمالّيتھ ا�خاّصة، ونظام
ّ

ھ ا�خاّص. وقد  وأك

الضّم. و��  تقنية  البارودي، و��  الّتحر�ف  تقنيات  تقنية جديدة من  التعّرف ع��  البحث من  ننا هذا 
ّ

مك

�� الغرب ع��  الباروديا  نّقاد  الغر�ّية ع�� حّد علمنا. فقد نّص  الباروديا  �� نظر�ات  أثرا  لها  تقنية لم نجد 

ايات تحو�ال هزلّيا عن طر�ق الّز�ادة والّنقصان �� ا�ح�اية  اقتصار الّتحر�ف البارودي ع�� الّتحو�ل �� ا�ح�

األصل. ولكن تبّ�ن لنا �� دراستنا هذه أّن ا�ح�اية الفرع يمكن أن ت�ون امتدادا ل�ح�اية األصلّية �� ش�ل  

ح�اية جديدة هزلّية وساخرة. وهو ما يجعل البارودّيا فّنا صعبا شأنھ شأن فنون اإل�حاك األخرى �ستحق  

من بحث لإلحاطة ببعض جوانبھ الغامضة �� تراثنا العر�ي �� ضوء املنا�ج النقدّية ا�حديثة. وهو ما    أك��

حقة. 
ّ
 قمنا بھ، ونقوم بھ، وما �س�� إ�� القيام بھ �� بحوثنا الال
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 : ∗قائمة المصادر والمراجع   

 المصدر:
منشورات    نوادر كالمهم وأشعارهم،التطفيل وح�ايات الطفيلي�ن وأخبارهم و   ا�خطيب،  (البغدادي)  -1

 .1966املكتبة ا�حيدر�ة ومطبع��ا بالنجف العراق  

 المراجع:

 : باللسان العربي
اعر وال�اتب، تحقيق، نوري حّمودي القبل��ي  (بن األث��) -1

ّ
الب �� نقد كالم الش

ّ
ضياء الّدين، كفاية الط

 وحاتم صا�ح الّضامن وهالل نا��، منشورات جامعة املوصل العراق، (د ت). 

، دار تو�قال، �غداد  1(باخت�ن)ميخائيل، شعرّ�ة دوستو�فس�ي، ترجمة، جميل نصيف التكر��ي، ط   -2

 . 1986الدار البيضاء 

شر والّتوزيع  6غاستون، جمالّيات امل�ان، ط  ) باشالر( -3
ّ
 . 2006، مجد املؤسسة ا�جامعّية للّدراسات والن

ط -4 د، 
ّ
مقل ع��  ترجمة،  الّ�حك،  والنشر  2(برغسون)هن�ي،  للّدراسات  ا�جامعّية  املؤسسة  مجد   ،

 .2007والّتوزيع، ب��وت لبنان 

ة إضا  )بو بر�ك( -5
ّ
 .  2011، شتاء 13فات، العدد رّحال، ا�جسد األنثوي واملقّدس، مجل

 .1994ر�يع  1، العدد  13أميمة، امل�خ �� ح�ايات ألف ليلة و ليلة " مجلة فصول، مجلد  (أبو بكر) -6

ط -7 امله��ي،  القادر  عبد  ترجمة،  ا�حجاج،  دار  1(بالنتان)كريسيان،  املركز ،  لل��جمة   سيناترا  الوط�ي 

 .2008تو�س 

 .1990لبنان وحّواء؟، منشورات الّنور ب��وت   �وس�ي، كيف نفهم اليوم قّصة آدم)بند��( -8

عر    )ال��لول   ( -9
ّ

الش جما��:  كتاب  ضمن  املعاصر،  الّتو���ي  عر 
ّ

الش  �� والّتحديث  اإليقاع  هللا،  عبد 

ط ا�خامسة،  الّدورة  البقلوطي  محّمد  عرّ�ة 
ّ

الش األّيام  ا�جديدة،  الكتابة  وأش�ال  حاد  1الّتو���ي 
ّ
ات  ،

شر والتوزيع    الكّتاب الّتو�سي�ن فرع صفاقس،
ّ
وجمعّية الّدراسات األدبّية بصفاقس، ودار صامد للن

 . 2006صفاقس 

د 4( التلي��) عبد الّرحمان، عنف ع�� ا�جسد، عالم الفكر، العدد  -10
ّ
 .2009يونيو -، أبر�ل37، ا�جل

تّمام) -11 ط  (أبو  ��ج،  حسن  أحمد  تحقيق،  ا�حماسة،  ديوان  ائي، 
ّ
الط أْوس  بن  الكتب  1حبيب  دار   ،

 . 1998ة ب��وت لبنان العلميّ 

 .، ا�حيوان، تقديم فوزي عطوي، دار ا�جيل ودار مصعب (د ت) )ا�جاحظ( -12

 

م)  ∗ 
ٔ
بو)و(ا

ٔ
و الكنى ودون اعتبار(ال)و(ابن)و(ا

ٔ
لقاب ا

ٔ
و اال

ٔ
سماء ا

ٔ
لفبائّيا ومعتمدة المشهور من اال

ٔ
 المصادر والمراجع مرتبة ا
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. مطبعة  3أبو بكر عبد القاهر، دالئل اإل�جاز، تحقيق، محمود محمد شاكر أبو فهر، ط  )ا�جرجا�ي( -13

 .1992دار املد�ي بجدة،  -املد�ي بالقاهرة 

دالئل    )ا�جرجا�ي  ( -14 القاهر،  طعبد  شاكر،  محمد  محمود  تحقيق،  ا�خان��،  5اإل�جاز،  مكتبة   ،

 .2004القاهرة،

الوساطة ب�ن املتن�ي وخصومھ، تحقيق وشرح،    أبو ا�حسن ع�� بن عبد العز�ر القا��ي،  )ا�جرجا�ي( -15

 ( د ت). محمد أبو الفضل إبراهيم، ع�� محمد البجاوي، مطبعة عي��ى البا�ي ا�حل�ي وشر�اه  

ال�و�ت، (د    دار الكتب الثقافية،  تحقيق: فائز فارس،  ثمان، اللمع �� العر�ية،أبو الفتح ع  )ابن ج�ي( -16

 ت).

شر،    أبو الفتح عثمان،  )،ابن ج�ي( -17
ّ
غة العر�ّية، تحقيق: سميح أبو مع��، دار مجدالوي للن

ّ
مع �� الل

ّ
الل

 . 1988عّمان األردن 

 لكتاب (د ت). ، الهيئة املصر�ة العامة ل4أبو الفتح عثمان، ا�خصائص، ط )ابن ج�ي( -18

، دار القلم  2سّر صناعة اإلعراب، دراسة وتحقيق: حسن هنداوي، ط  أبو الفتح عثمان،،  )ابن ج�ي( -19

 . 1993للطباعة والتوزيع، دمشق و���وت 

جعفر) -20 الكتب    (بن  دار  خفا��،  املنعم  عبد  محّمد  و�عليق،  تحقيق  عر، 
ّ

الش نقد  قدامة،  الفرج  أبو 

 العلمّية ب��وت لبنان (د ت). 
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