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المقدمة
 لكن بقٌت هذه الموضوعات تحافظ،تنوعت موضوعات الشعر وتعددت
على األؼراض األساسٌة من مدح وؼزل ورثاء وهجاء وحنٌن وقد
 لكننا فً النهاٌة،سارت هذه الموضوعات وتشعبت إلى فروع كثٌرة
ً وبقً ؼرض الهجاء بارزا،نستطٌع أن نرجعها إلى األؼراض الرئٌسٌة
 فالحٌاة ال تخلو من النواقص والعٌوب،وظاهراً على مر العصور
 ولذلك حاول هذا النوع من الشعر أن ٌنتقد وٌوضح هذه،واألخطاء
العٌوب وٌكشفها على المستوى الشخصً واألسري وعلى مستوى
 فقد أشهر شعراء الهجاء سالحهم مستخدمٌن لسانهم.المجتمع والدولة
ولؽتهم الالذعة للتعبٌر إما عن عدم رضاهم عن األوضاع السٌئة أو
 وقد تؽٌرت قٌمة.للتعبٌر عن األزمات النفسٌة التً عاشوها فً حٌاتهم
 فكما هو،شعر الهجاء تبعا ً للعصر والظروؾ والقٌم السائدة فً المجتمع
معروؾ فً العصر الجاهلً كان للشعر قٌمة وللنسب قٌمة والشجاعة
 ولذلك كان الهجاء ٌدور فً فلك هذه القٌم ٌحاول أن،ًكذلك والكرم أٌضا
 فالحٌاة الجاهلٌة كانت حٌاة قبلٌة وبداة ال ٌحكمها،ٌسلبها من أصحابها
 فمن المنطقً أال نرى هجاء وال نقداً إلى الدولة أو،قانون وال نظام
 وفٌما بعد أصبحت هذه القٌم تتؽٌر قلٌالً قلٌالً وأخذ الهجاء،المجتمع
ٌوسع دائرته لٌتجه إلى األحزاب والفرق والجماعات وهذا ما شاهدناه
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فً بداٌة عصر اإلسالم عندما احتدمت المعارك الهجائٌة بٌن األحزاب
الملخص
الخالفة لصفه
السٌاسٌة بسبب الخالفة ،فقد حاول كل حزب أن ٌجذب
ناقش هذا البحث أهم الظواهر الفنٌة التً طبعت شعر الهج
عن طرٌق شعرائه الذٌن ٌنافحون عن حزبهم وٌرمون األحزاب
عصور األدب المختلفة ،وقد حاولت أن أنوّ ع هذه الظواهر من
األخرى بالمثالب والنواقص.
األسلوب واللؽة والمواضٌع ،فقد اخترت أؼرب الظواهر من

األحوالالظواهر من
واخترت أهم
العصر الشاعر
المضمون كهجاء
نفسه،لتشمل
العباسً
وقد اتسعت دائرة الهجاء فً
األسلوب كمٌل األسلوب إلى الشعبٌة والعامٌة ،ولم أنس اللؽ
االجتماعٌة والسٌاسٌة فً المجتمع ،فقد أخذ الشعراء ٌنقدون السلطة
أشرت إلى سهولة اللؽة التً استخدمها شعراء الهجاء فً شعرهم.

واألحوال االجتماعٌة وظلم الوالة ،ولم تؽب المهاترات الشخصٌة بٌن
موضوع.
أسلوب،
المفتاحٌة :شعر،
الكلمات
لؽة،إال أن
الهجاء
هجاء ،قٌم
ورؼم تؽٌر
الشخصٌة،
الشعراء وأنواع من السخرٌة
الظواهر والسمات الفنٌة حافظت على نفسها إلى حد كبٌر فً هذا النوع
YERGİ ŞİİRİNDE TEKNİK OLGULAR
ً
منها.
من الشعرولنتعرؾ على ذلك نحاول أن نستجلً بعضا Öz

alışma, muhtelif edebi dönemlerde telif edilmiş yergi türü şiirinde önemli teknik
ele almaktadır. Bu teknik olgular, üslup, dil ve içerik bakımından
ndirmeye tabi tutulmuştur. Çalışma kapsamında, içerik olarak ele alınan yergi
lerde, şairin kendini yermesi vb. garip olan muhtevaya da yer verilmiştir. Bu
da, ilgili şiirlerde, halkçı bir eğilime sahip olan ve halk dilinde telif edilen şiirler
p ve dil olarak incelenmiştir. Hicviye şairlerinin, şiirlerini telif ederken
kları dilin basitliğine ve kolay oluşuna da değinilmiştir.
htar Kelimeler: Şiir, Yergi, Üslup, Dil, Muhteva.

 -1دقة االنتباه والمالحظة
إن الهجاء بطبٌعته هو نقد سلبً على مستوٌات متعددة ومختلفة،
ولذلك فشاعر الهجاء ٌحاول أن ٌتتبع وٌتعقب كل نقص وعٌب عند
المهجو ،فالهجاء دائما ً ٌمتلك عٌنا ً نافذة تنفذ إلى عمق الشًء
وتحاول أن تستخرج منه العٌوب والنواقص وأن تجد مواطن
Technical Facts in Satire Poetry
Abstractمن الظروؾ
الضعؾ والخلل .وأساس هذه النقطة فً الحقٌقة ٌنبع
study is about different technical phenomena in accommodated satirical poems
حٌاته،
عاناه فً
 wereالذي
والنقص
التً عاشها الشاعر ومن
us literary periods.
These technical
phenomena
الحرمانevaluated
in terms of style,
فهو ٌحاول أن ٌعكس حٌاته من خالل شعره تارة وتارة ٌحاول أن
kt., Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagati Ana Bilim Dalı,
adyab@gmail.com).
ٌنتقم ممن حوله بسبب الضؽط النفسً الذي ٌعانٌه من جراء ذلك
فٌطلق لسانه الذي ال ٌحده حاجز أو مانع وتارة ٌحاول أن ٌفرغ ما
فً نفسه عن طرٌق الدعابة أثناء الهجاء ،فمثالً ابن الرومً رأى
رجالً أحدب فهجاه واستخرج من الصور التشبٌهٌة ما ال ٌفطن
إلٌهافاطن وال حاذق فً الشعر ٌقول (:جرٌج،2002،ص)364
1

54 / Dr. Ahmed ALDYAB

EKEV AKADEMİ DERGİSİ

قصرت أخادعه وؼار قذاله

فكأنما متربص أن ٌصفعا

وكأنما صفعت قفاه مرة

وأحس ثانٌة لها فتجمعا

فهذان البٌتان قد حوٌا من المالحظة لهذا الشكل الذي ٌحمله هذا
األحدب ما ٌعادل عشرة أبٌات أو أكثر .وابن الرومً من الشعراء
الذٌن امتازوا عن ؼٌرهم بهذه الخاصٌة ،فهو كثٌر التعقب واالنتباه،
فهو رأى رجالً أنفه ال ٌمتلك صفة التحدٌب فقال فٌه (:محمد،
 ،1997ص)121
إن كان أنفك هكذا

فالفٌل عندك أفطس

ولم ٌقتصر ابن الرومً على الصفات المادٌة ،وإنما دقة مالحظته
ؼارت فً النواحً المعنوٌة ،فها هو الحظ رجالً اسمه عمرو
صدرت عنه مسحة ؼدر فسرعان ما عقد مقارنة بٌن ؼدره ووفاء
الكلب قائالً (جرٌج،2002،ص)369
فالكلب واؾ وفٌك ؼدر

ففٌك عن قدره سفول

 -2المٌل إلى بساطة األلفاظ وسهولتها
لما كان شعر الهجاء ٌمٌل إلى اقتناص العٌوب وإن دقت ،فإن ذلك
ٌستدعً أن ٌكون التعبٌر عن هذه النواقص والعٌوب بألفاظ سهلة
وبسٌطة .فشعر الهجاء ٌتجه عادة إلى عامة الشعب فهو ٌستقطب
جمهوراً كبٌراً وخصوصا ً من العامة الذٌن تحن نفوسهم إلى مثل
هذه الدعابات والتفرٌج عن همومهم وأحزانهم وخصوصا ً إذا كثرت
ضؽوط المجتمع السٌاسٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة ،وهذا هو
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المالحظ فً شعر الهجاء ،االبتعاد عن الخٌال والتعمق فٌه ،وفً
الملخص
فً الصور
نفس الوقت االبتعاد عن التكلؾ والصنعة وعدم الؽوص
ناقش هذا البحث أهم الظواهر الفنٌة التً طبعت شعر الهج
والمجاز ،ولذلك قال صاحب زهر اآلداب " وأصحاب المطبوع
عصور األدب المختلفة ،وقد حاولت أن أنوّ ع هذه الظواهر من
أقدر على الهجاء من أهل المصنوع إذ كان كالنادرة التً إذا حدثت
األسلوب واللؽة والمواضٌع ،فقد اخترت أؼرب الظواهر من
واسع العطن
على سجٌة قائلها وقربت من
كثٌر الظواهر من
واخترت أهم
وكان نفسه،
متناولهاالشاعر
المضمونٌد كهجاء
األسلوب من
القلب
قربت
الفطن
بنار ولم أنس اللؽ
والتهب والعامٌة،
اللسان إلى الشعبٌة
كمٌل األسلوب
الهجاء فً شعرهم.
هو شعراء
استخدمها
سهولة اللؽة
أشرت إلى
معروؾ
التً كما
والهجاء
،ص)53
اإلحسان"(.األنصاري2010،
ً
لؽة ،ألن
ألفاظه
هجاء،تتجه
الؽضب
واإلنسان
موضوع.
أسلوب،
أثناءشعر،
المفتاحٌة:
ٌنبع أحٌانا من الؽضب،الكلمات
تكون بسٌطة ؼٌر مسٌطر علٌها ،طبعا ً هذه الصفة تمٌز شعر الهجاء
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ele almaktadır. Bu teknik olgular, üslup, dil ve içerik bakımından
والقوة وأخذت مفرداتها من الطبٌعة الصحراوٌة التً ربما لم تكن
ndirmeye tabi tutulmuştur. Çalışma kapsamında, içerik olarak ele alınan yergi
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da yer verilmiştir.
yermesiإلى
الهجاء
 olanلؽة
مالت
العصور
 Buتقدمت
فً زمانها كذلك ،وكلما
da, ilgili şiirlerde, halkçı bir eğilime sahip olan ve halk dilinde telif edilen şiirler
بالنثر p ve dil olarak
incelenmiştir.
şairlerinin,
وأ telif
ederken
 Hicviyeأشبه
الشعرٌة
şiirleriniالكلمات
صبحت
البساطة والعفوٌة والسهولة
kları dilin basitliğine ve kolay oluşuna da değinilmiştir.
األخفش
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والكالم العادي ،ولنالحظ قول المنفتل وهو
htar Kelimeler: Şiir,
Yergi, Üslup,
Dil, Muhteva.
ٌقول(:المؽربً،1983 ،ص)276
Technical Facts in Satire Poetry

Abstract
study is about different technical phenomena in accommodated satirical poems
us literary periods. These technical phenomena were evaluated in terms of style,

إن كنت أخفش عٌن

فإن قلبك أعمى

فكٌؾ تنثر نثراً

أم كٌؾ تنظم نظما ً

kt., Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagati Ana Bilim Dalı,
adyab@gmail.com).

ولننظر كٌؾ عرّ ض ابن سناء الملك برجل ٌدعى ابن عمرو
وٌصور لحٌته كمروحة الجٌش التً تؤمن الهواء الرطب للجنود
أثناء قتالهم فٌقول( الملك،1969 ،ص)123
عرضت لحٌة ابن عمرو كما طا
1

لت فحلقا ً لها وسحقا ً وبعداً
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ش حكتها لونا ً وشكالً وبرداً

إنما أصبحت كمروحة الجً

والهجاء وإن تنوعت أؼراضه وأسالٌبه فإننا ال نعدم هذه السهولة فً
األلفاظ ،فكما هو معروؾ إن الهجاء تنوع بٌن الهجاء الشخصً
وهجاء القبٌلة وؼٌره ،والهجاء الشخصً امتدت ناره إلى العٌوب
الخلقٌة والخلقٌة ولم ٌسلم نسب المهجو الذي هو أعز ماٌملك من
لسان الشاعر ،فهاهو ابن عنٌن ٌسلب نسب ابن سٌده
قائالً(:األنصاري،2008 ،ص)257
ما أنت إال كعقاب فأمه

معروفة وله أب مجهول

فمن هذه الكلمات نالحظ سهولتها حتى أنها تبدو ككالم عادي ولٌس
شعراً منظوما ً
 -3سلب المهجو أعز ماٌملك
لقد تفاخر العرب بأنسابهم وصفاتهم من كرم وشجاعة ومروءة،
وكان الشخص ٌحاول أن ٌنشر هذه المناقب بٌن الناس بشتى
الوسائل والسبل الممكنة ،وشعر الهجاء كما قلنا ٌحاول أن ٌستؽل
هذه األحوال و أن ٌقلل من شأنها وقٌمتها وٌحاول أن ٌحجمها.
وشاعر الهجاء عندما ٌختار صفة أو منقبة وٌبدأ بهجائها فؤلنه
ٌعرؾ تماما ً أن ذلك سٌؽٌظ مهجوه وٌثٌر ؼضبه وانفعاله .وفً
الحقٌقة أول صفة تفاخر العرب بها قدٌما ً هً صفة الشجاعة ،ومن
هنا كان سلب هذه الصفة ٌثٌر حمٌة المهجو وٌضربه فً الصمٌم،
ٌقول ابن الرومً عن الجبناء( :جرٌج،2002،ص)684
رأٌتكم تبدون فً الحرب عدة

وال ٌمنع األسالب منكم مقاتل
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وال ٌمنع الجرام ما هو حامل

فأنتم كمثل النخل ٌظهر شوكه

الملخص
أهم ،ص
1994
)92الفنٌة التً طبعت شعر الهج
الظواهر
(سٌد،البحث
الجبناء :هذا
وٌقول دعبل الخزاعً عن ناقش
عصور األدب المختلفة ،وقد حاولت أن أنوّ ع هذه الظواهر من
ولكنهم ٌوم اللقاء ثعالب
أسود إذا ما كان ٌوم ولٌمة
األسلوب واللؽة والمواضٌع ،فقد اخترت أؼرب الظواهر من
هذه الظواهر من
فقط ،أهم
واخترت
نفسه،
هؤالءكهجاء
المضمون
الطعام
الشاعرعند
الجبناء لكن
وهذه الصورة تبدي شجاعة
األسلوب كمٌل األسلوب إلى الشعبٌة والعامٌة ،ولم أنس اللؽ
الصورة تبرز نهمهم وشراهتهم وأما وقت الحرب فهم ٌختلقون
أشرت إلى سهولة اللؽة التً استخدمها شعراء الهجاء فً شعرهم.

الحٌل والخداع لكً ٌهربوا من مالقاة الخصوم.

الكلمات المفتاحٌة :شعر ،هجاء ،أسلوب ،لؽة ،موضوع.

ونرى سلب صفة القوة قد أخذت أحٌانا ً أقصى معنى لها وهً أن
ŞİİRİNDEجبنهم
 TEKNİKلشدة
OLGULARالرجال
بعض شعراء الهجاء قد نفى الرجولة عن
YERGİ
Öz
تساءل
telifحٌث
حصن،
 türüبنً
ٌهجو
سلمى
alışma, muhtelif edebi
dönemlerde
edilmiş yergi
şiirinde
أبًönemli
وضعفهم ،فهذا زهٌر بنteknik
ele almaktadır. Bu teknik olgular, üslup, dil ve içerik bakımından
الشاعر عن هؤالء الرجال أهم من الرجال أم من النساء
ndirmeye tabi tutulmuştur. Çalışma kapsamında, içerik olarak ele alınan yergi
lerde, şairin kendini yermesi vb. garip olan muhtevaya da yer verilmiştir.
قائالً(:فاعورBu ،1988 ،
ص)64

da, ilgili şiirlerde, halkçı bir eğilime sahip olan ve halk dilinde telif edilen şiirler
p ve dil olarak incelenmiştir. Hicviye şairlerinin, şiirlerini telif ederken
kları dilin basitliğine ve kolay oluşuna da değinilmiştir.
htar Kelimeler: Şiir, Yergi, Üslup, Dil, Muhteva.

وما أدري وسوؾ إخال أدري

أقوم آل حصن أم نساء

وهاهو حسان بن ثابت الذي واكب عصرٌن من الشعراء ٌقول فً
Technical Facts in Satire Poetry
قائالً(:محمد،
هجاء ابن عمرو بن األتهم حٌث شبهه بالمرأة واألنثى
Abstract
study is about different technical phenomena in accommodated satirical poems
،1997ص)106
us literary periods. These technical phenomena were evaluated in terms of style,
قل للذي لوال خط لحٌته

ٌكون أنثى علٌها الدر والمسك

kt., Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagati Ana Bilim Dalı,
adyab@gmail.com).

ك
هل أنت إال فتاة الحً إن أمنوا ٌوما ً وأنت إذا ما حاربوا َد َع ُ
والصفة الثانٌة التً تؽنى العرب بها هً صفة الكرم والتً حاول
شعراء الهجاء أن ٌسلبوها وأن ٌقدحوا بأصحابها وٌظهروها بأبشع
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الصور واألقوال فمن ذلك ابن الرومً حٌن هجا بخٌالً
ٌقول(:محمد،1997 ،ص)132
ٌقتر على نفسه

ولٌس بباق وال خالد

فلو ٌستطٌع لتقتٌره تنفس من منخر واحد
فنالحظ هنا كٌؾ رمى المهجو وأظهر بخله حتى أنه ٌقتر على نفسه
فً شًء ٌمتلكه فً كل زمان ومكان ،وهو متوفر فً كل لحظة
وثانٌة.
ونرى أٌضا ً أبا نواس كٌؾ صور لنا حال هذا البخٌل الذي شبهه
بالخنساء حٌن فقدت أخاها صخراً وبكت علٌه دهراً فٌقول(:أبو
نواس،2009 ،ص)93
إذا فقد الرؼٌؾ بكى علٌه

بكاء الخنساء إذا فجعت بصخر

ودون رؼٌفه قلع الثناٌا

وحرب مثل وقعة ٌوم بدر

ونذهب إلى فحل الهجاء الحطٌئة حٌث ٌرسم لنا صورة بخٌل زاره
فً بٌته حٌث أخذ ٌلتفت ٌمٌنا ً وٌساراً وأخذ ٌطلق الحجج وٌتشاؼل
عن الحطٌئة ببعض أموره ٌقول الحطٌئة(:أوس ،2011 ،ص)147
كدحت بأظافري واعولت معولً
أملسا

فصادؾ جلموداً من الصخر

تشاؼل لما جئت فً وجه حاجتً
عسى

وأطرق حتى قلت قد مات أو
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وأجمعت أن أنعاه حتى رأٌته

ٌفوق فواق الموت حتى تنفسا

الملخص
ُ
الظواهرملبسا
السمادٌر
لست بعائد
فقلت ال بأس
الفنٌة التً طبعت شعر الهج
ٌعلوه أهم
فأفلحالبحث
ناقش هذا
عصور األدب المختلفة ،وقد حاولت أن أنوّ ع هذه الظواهر من
فهذه الصورة أظهرت حرص هذا البخٌل بشكل مضحك وكأن هذه
األسلوب واللؽة والمواضٌع ،فقد اخترت أؼرب الظواهر من
الصورة تبدو أمامنا ماثلة.
المضمون كهجاء الشاعر نفسه ،واخترت أهم الظواهر من
على ولم أنس اللؽ
والعامٌة،
الشعبٌة
األسلوب
هجاؤه
حٌثإلىٌقوم
كمٌلنواس
األسلوب أبو
وخٌر من ٌصور البخٌل هو
أشرت إلى سهولة اللؽة التً استخدمها شعراء الهجاء فً شعرهم.

الطرفة والضحك ،فهاهو ٌهجو أبا نوح الذي بدأ ٌصؾ له الطعام
موضوع.
اللحملؽة،
أسلوب،
وكٌؾشعر،
المفتاحٌة:
الكلمات
محشٌا ً
هجاء،هذا
سٌكون
ولذائذه
وماذا سٌقدم له من أطاٌبه
باألرز وبكل ما تشتهٌه العٌن والنفس ٌقول(:أبو
YERGİ ŞİİRİNDE TEKNİK OLGULAR
نواس،2009،ص)168
Öz

alışma, muhtelif edebi dönemlerde telif edilmiş yergi türü şiirinde önemli teknik
ele almaktadır. Bu teknik olgular, üslup, dil ve içerik bakımından
ndirmeye tabi tutulmuştur. Çalışma kapsamında, içerik olarak ele alınan yergi
lerde, şairin kendini yermesi vb. garip olan muhtevaya da yer verilmiştir. Bu
da, ilgili şiirlerde, halkçı bir eğilime sahip olan ve halk dilinde telif edilen şiirler
p ve dil olarak incelenmiştir. Hicviye şairlerinin, şiirlerini telif ederken
kları dilin basitliğine ve kolay oluşuna da değinilmiştir.
htar Kelimeler: Şiir, Yergi, Üslup, Dil, Muhteva.

أبو نوح دخلت علٌه ٌوما ً

فؽذانً برائحة الطعام

وقدم بٌننا لحما ً سمٌنا ً

أكلناه على طبق الكالم

فلما أن رفعت ٌدي سقانً

كؤوسا ً خمرها رٌح المدام

قٌمة
 Factsهً
قٌمةinعلٌا
والصفة الثالثة التً تؽنى بها العرب وعدوها
Technical
Satire Poetry
Abstract
technicalتجاه
phenomenaضعؾ
النسب نقطة
من مسألة
الهجاء
study is about different
in accommodated
satirical
النسب ،وقد اتخذ شعراءpoems
us literary periods. These technical phenomena were evaluated
in terms of style,
خصوصا ً فً العصور األولى على
مهجوٌهم ،وقد ذاع هجاء النسب
kt., Ankara Üniversitesi
Arap Dili
ve Belagati
Ana Bilim
Dalı,
ٌİlahiyatرمً
Fakültesiثابت
حسان بن
فهاهو
المتقدمة،
العصور
أننا ال نعدم ذلك فً
adyab@gmail.com).
أبا سفٌان وٌقدح فً نسبه قائالً(:محمد ،1997 ،ص)102
وأنت زنٌم نٌط فً آل هاشم

1
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إن سلب قٌمة النسب من صاحبها ال تصٌب اإلنسان على المستوى
الشخصً وإنما ٌنتشر ضررها فً المجتمع وهذا الذي ٌحاول شاعر
الهجاء أن ٌحققه وٌلعب علٌهٌ ،قول ابن عنٌن ٌهجو ابن سٌده وٌؽمز
فً نسبه (األنصاري ،2008 ،ص)163
قل البن سٌده وإن أضحى له

خو ٌل ُت ِد ُّل بكثرة وخٌول

ما أنت إال كالعقاب فأمه

معروفة وله أب مجهول

إن ابن سٌده كما هو معروؾ لؽوي ونحوي وقد كان من المفترض
أن ٌلعب ابن عنٌن على سلب ابن سٌده علمه ولكنه أدرك أن هذا
سٌكون أصعب وأثقل علٌه فهو ٌُعد كسلب الشرؾ والمروءة من
المهجو.
وموضوع سلب القٌم تؽٌر من عصر إلى عصر ،فمثالً فً العصور
األولى كانت قٌمة الشجاعة والكرم هما السائدتان ،لكن فٌما بعد
تبدلت هذه القٌم وأصبحت تتبع لروح العصر وحاجاته والتؽٌرات
االجتماعٌة والثقافٌة وحتى المذهبٌة والدٌنٌة ،ففً العصر العباسً
نجد أن الهجاء أخذ منحى آخر فنجد من ٌذم وٌهجو النفاق
والمنافقٌن ،وقد كثر هذا الموضوع نتٌجة للتجاذبات السٌاسٌة بٌن
الفرق والمذاهب ،فقد حاول كل فرٌق أن ٌكسب أكبر عدد من الناس
حولهٌ ،قول عبد المحسن الصوري فً ذلك(:جاسم،1981 ،ص
)112
نفر من أمٌة نفر اإلس

الم من بٌنهم نفور أباق

أنفقوا من أمٌة ماؼصبوه فاستقام النفاق باإلنفاق
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ٌقول علً بن الجهم فً هجاء المنافق الذي ٌقول ماال
الملخص
ٌفعل(مراد ،1980،ص)210

ناقش هذا البحث أهم الظواهر الفنٌة التً طبعت شعر الهج
دخٌلحاولت أن أنوّ ع هذه الظواهر من
عرض وقد
إلىالمختلفة،
األدب
ما شئت من رجل نبٌل عصورٌأوي
األسلوب واللؽة والمواضٌع ،فقد اخترت أؼرب الظواهر من
كهجاء الجمٌل
وفعاله ؼٌر
ٌأتً الجمٌل بقوله
الشاعر نفسه ،واخترت أهم الظواهر من
المضمون
األسلوب كمٌل األسلوب إلى الشعبٌة والعامٌة ،ولم أنس اللؽ
ومما ٌُالحظ أٌضا ً وخصوصا ً فً العصر العباسً هجاء بعض
أشرت إلى سهولة اللؽة التً استخدمها شعراء الهجاء فً شعرهم.

الشعراء لظاهرة الحسد ،فالحٌاة فً العصر العباسً امتزجت بالرفاه
موضوع.
وخصوصا ًلؽة،
هجاء ،أسلوب،
األمور شعر،
منالمفتاحٌة:
الكلمات
عندما
المادٌة
المادي وأخذ الناس حظهم
اختلطت باألعاجم فأدى ذلك إلى زٌادة الفوارق الطبقٌة بٌن األؼنٌاء
YERGİ ŞİİRİNDE TEKNİK OLGULAR
والفقراء وبالنتٌجة تبلور الحسد كظاهرة منتشرة Özفً المجتمع
alışma, muhtelif edebi dönemlerde telif edilmiş yergi türü şiirinde önemli teknik
العباسًٌ ،قول ابن وكٌع التنٌسً وقد ذم الحسد بٌن
ele almaktadır. Bu teknik olgular, üslup, dil ve içerik bakımından
ndirmeye tabi tutulmuştur. Çalışma kapsamında, içerik olarak ele )alınan
األصدقاء(نصارyergi،1954،
ص85

lerde, şairin kendini yermesi vb. garip olan muhtevaya da yer verilmiştir. Bu
da, ilgili şiirlerde, halkçı bir eğilime sahip olan ve halk dilinde telif edilen şiirler
p ve dil olarak incelenmiştir. Hicviye şairlerinin, şiirlerini telif ederken
kları dilin basitliğine ve kolay oluşuna da değinilmiştir.
htar Kelimeler: Şiir, Yergi, Üslup, Dil, Muhteva.

ال تحسدن صدٌقا ً

على تزاٌد نعمه

فإن ذلك عندي

سقوط نفس وهمه

Technical Facts in Satire Poetry

Abstractالشعراء ع ّد
ومن كثرة الحسد الذي حدث فً هذا العصر ،فإن بعض
study is about different technical phenomena in accommodated satirical poems
phenomenaهللا،
 wereسبٌل
 evaluatedفً
أجرinالمجاهد
style,له
من ٌجاهد وٌحارب الحسد
أبو us literary periods.
ٌقولThese
technical
terms of
فراس الحمدانً(:الدوٌهً ،1994 ،ص)116
kt., Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagati Ana Bilim Dalı,
لمن جاهد الحساد أجر المجاهد وأعجز ما حاولت إرضاء حاسد

adyab@gmail.com).

ونتٌجة لالختالط الذي حصل فً العصر العباسً بالثقافات الٌونانٌة
والفارسٌة والهندٌة ،فإنه انتشرت ظاهرة الحسد والتنجٌم وأصبح
الناس ٌمٌلون إلى تصدٌق المشعوذٌن والمنجمٌن ،ولذلك وجد بعض
1
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الشعراء أن هذه الظاهرة مضرة بالنفس والمجتمع وذموها ونددوا
بالمشتؽلٌن بها والمصدقٌن لهاٌ ،قول منصور الفقٌه فً ذلك(
األصفهانً،1986 ،ص)256
لو أن منجما ً تكلم

لقال صكوا المنجم

ألنه قال جهالً

دعا إلٌه التوهم

فال تصدق بشًء

مما ٌقول المنجم

وفً فترة العصر العباسً وما بعده انتشرت عادة التصوؾ ،فأصبح
بعض الناس ٌ ّدعً التصوؾ وٌلبس من الثٌاب البسٌطة والثٌاب
الخشنة لٌدلل على نفسه أنه من هذا المذهب ،فكان الشعراء
بالمرصاد لهؤالءٌ ،قول أبو حٌان فً جاهل لبس صوفا ً وأخذ
ٌتباهى به(:الشنتٌري،2010 ،ص)125
أٌا كاسٌا ً من َجٌِّد الصوؾ نفسه
َكٌْس

وٌا عارٌا ً من كل فضل ومن

أتزهى بصوؾ وهو باألمس مصب ٌح

على نعجة والٌوم على تٌس

وفً العصر الحدٌث ونتٌجة للتحوالت السٌاسٌة ودخول البالد
الؽربٌة الشرق وبالظلم الذي أحدثوه واالحتالل والقهر نجد أن
الشعراء اتجه هجاؤهم إلى ذم هذه األوضاع وما ٌقوم به هؤالء من
استبداد وظلمٌ ،قول عادل الؽضبان وقد قذؾ الدول المستعمرة
بالظلم واالستبداد والؽدر(محمد)168 ،1997 ،
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أو كلما جن البؽاة جنونهم
وباال

مطروا العباد الوادعٌن

الملخص
ناقش هذا البحث أهم الظواهر الفنٌة التً طبعت شعر الهج
هذه الظواهر من
أوصالهم أن أنوّ ع
عصور األدب المختلفة ،وقد حاولت
وتقاسموا
ورموهم بالمهلكات ومزقوا
األسلوب واللؽة والمواضٌع ،فقد اخترت أؼرب الظواهر من
األوصاال
المضمون كهجاء الشاعر نفسه ،واخترت أهم الظواهر من
واعدوا
إن عاهدوا نقضوا وإن هم
وزٌفوا ولم أنس اللؽ
الوعودوالعامٌة،
نكثواالشعبٌة
كمٌل األسلوب إلى
األسلوب
األقواال
أشرت إلى سهولة اللؽة التً استخدمها شعراء الهجاء فً شعرهم.
موضوع.
أسلوب،
الكلمات المفتاحٌة :شعر،
لؽة ،ساد
السٌؾ
هجاء،باسم
والزور
الحق باسم الحق ٌهتضمونه

وطاال

YERGİ ŞİİRİNDE TEKNİK OLGULAR
Öz
alışma, muhtelif edebi dönemlerde telif edilmiş yergi türü şiirinde önemli teknik
ele almaktadır. Bu teknik olgular, üslup, dil ve içerik bakımından
ndirmeye tabi tutulmuştur. Çalışma kapsamında, içerik olarak ele alınan yergi
lerde, şairin kendini yermesi vb. garip olan muhtevaya da yer verilmiştir. Bu
da, ilgili şiirlerde, halkçı bir eğilime sahip olan ve halk dilinde telif edilen şiirler
p ve dil olarak incelenmiştir. Hicviye şairlerinin, şiirlerini telif ederken
kları dilin basitliğine ve kolay oluşuna da değinilmiştir.
htar Kelimeler: Şiir, Yergi, Üslup, Dil, Muhteva.

 -4المٌل إلى الشعبٌة فً األسلوب واأللفاظ

ا لهجاء فن الشعب والعوام بامتٌاز ،فهو ٌنبع فً األوساط الشعبٌة
وٌمتد لٌطول بلسانه السلطات والطبقات العلٌا بعد ذلك ،لكن المهم
هو الحاضنة الشعبٌة التً ٌتمتع بها هذا الفن ،فشعراء الهجاء ٌنقبون
عن فرائسهم ثم ٌوجهون سهامهم بنفس البساطة والشعبٌة .وهذا فً
أكثر،
األنظار
وللفت
الحقٌقة ٌكون ألٌق وأكثر جذبا ً للقارىء
Technical
Facts in Satire
Poetry
Abstract
وبالنتٌجة ٌكون أكثر شٌوعا ً
الخطٌب
phenomenaابن
ؼٌرهٌ ،قول
ورواجا ً من
study is about different
technical
in accommodated
satirical poems
us literary periods. These technical phenomena were evaluated in terms of style,
عند هجائه للوزٌر أبً الفتح(األصفهانً ،1986 ،ص)254
ٌابؽل طاحونة ٌدور بها

kt., Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagati Ana Bilim Dalı,
adyab@gmail.com).

مجتهد السٌر مؽمض البصر

فهذه األلفاظ عادة ٌستخدمها العوام ونرى هذا األسلوب الذي ٌنضح
من أسالٌب السوقٌة والناس البسطاء .وهذا أبو الشمقمق ٌوجه إلى
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بشار بن برد رسالة هجائٌة تمتلىء باأللفاظ الشعبٌة ٌقول( :محمد،
 ،1997ص)65
هلّلٌنه هلّلٌنه

طعن قثاة لتٌنه
تٌس أعمى فً سفٌنة

إن بشار بن برد

هنا نالحظ على الرؼم من أن هذه األبٌات تنتسب للعصر العباسً
إال أننا ال نعدم هذه األلفاظ الشعبٌة والتً تكاد تكون أشبه باألؼانً
الشعبٌة فً أٌامنا .ونالحظ ذلك عند ابن الرومً وهو ٌهجو أبا مرة(
جرٌج،2002،ص)236
أقصر وعور

وصلع فً واحد

شواهد مقبولة

ناهٌك من شواهد

فكما هو مالحظ أن البٌت األول تتزاحم فٌه األلفاظ الشعبٌة والتً
تشٌر إلى الحاضنة الشعبٌة لهذا الفن والذي ال ٌحلو وٌُستلذ إال بها.
 -5هجاء الشاعر نفسه
من ؼٌر المنطقً أن ٌهجو اإلنسان نفسه ،لكن هذا األمر عند شاعر
الهجاء ؼٌر قابل لقٌاسه بمٌزان المنطق ،وبذلك تكون حتى نفسه لم
تسلم من لسانه .فً الحقٌقة هذه الظاهرة تثٌر االنتباه وٌمكن تعلٌلها
بأن الشاعر عندما ٌهجو نفسه فإنه ٌدلل على مصداقٌة شعره
وهجائه لآلخرٌن ،فهو ٌرٌد أن ٌقول إننً عندما أهجو اآلخرٌن فإن
هذا الهجاء ٌحمل المصداقٌة والدلٌل على هذا أننً أهجو نفسً
وذاتً ،وربما تكون هذه الظاهرة قد انتشرت نتٌجة للظروؾ النفسٌة
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الصعبة والسٌئة التً عاشها الشعراء وخصوصا ً أن بعض هؤالء
الملخص
ذمٌم الخلقة
الشعراء كانوا معاقٌن إعاقة بصرٌة أو جسدٌة أو كان
ناقش هذا البحث أهم الظواهر الفنٌة التً طبعت شعر الهج
فمثالً الحطٌئة ٌهجو نفسه قائالً (:الحطٌئة،2011 ،ص )132

عصور األدب المختلفة ،وقد حاولت أن أنوّ ع هذه الظواهر من
اخترت أؼرب الظواهر من
لمن فقد
والمواضٌع،
أنا قائله
واللؽةفما أدري
أبت شفتاي الٌوم إال تكلمااألسلوببسوء
المضمون كهجاء الشاعر نفسه ،واخترت أهم الظواهر من
إلىحامله
األسلوبوقبح
كمٌلمن وجه
األسلوب فقُ ِّبح
أرى لً وجها ً شوّ هاهلل خلقه
الشعبٌة والعامٌة ،ولم أنس اللؽ
أشرت إلى سهولة اللؽة التً استخدمها شعراء الهجاء فً شعرهم.

فكما هو معروؾ أن الحطٌئة كان ٌحمل نفسا ً متذمرة فً وقته وكان
موضوع.
أسلوب،أبولؽة،
المفتاحٌة:
دالمة
هجاء،الشاعر
شعر،الحال
وكذلك
الكلمات ٌراه.
لدٌه لسان ناقد ٌلدغ به كل من
الذي كان ٌتصؾ بالقبح والدمامة فً جسده ٌقول عن نفسه
YERGİ ŞİİRİNDE TEKNİK OLGULAR
هاجٌا ً(ٌقعوب ،2010 ،ص)114
Öz

alışma, muhtelif edebi dönemlerde telif edilmiş yergi türü şiirinde önemli teknik
ele almaktadır. Bu teknik olgular, üslup, dil ve içerik bakımından
ndirmeye tabi tutulmuştur. Çalışma kapsamında, içerik olarak ele alınan yergi
lerde, şairin kendini yermesi vb. garip olan muhtevaya da yer verilmiştir. Bu
da, ilgili şiirlerde, halkçı bir eğilime sahip olan ve halk dilinde telif edilen şiirler
p ve dil olarak incelenmiştir. Hicviye şairlerinin, şiirlerini telif ederken
kları dilin basitliğine ve kolay oluşuna da değinilmiştir.
htar Kelimeler: Şiir, Yergi, Üslup, Dil, Muhteva.

أال أبلػ لدٌك أبا دالمة

فلست من الكرام والالكرامة

جمعت دمامة وجمعت لؤما ً

كذاك اللؤم تتبعه الدمامة

إذا لبس العمامة قلت قرداً

وخنزٌراً إذا نزع العمامة

بالٌأس
تختلط
إن مثل هذا الهجاء ٌعد من السخرٌة
Technical
التًFacts in
المقذعة Satire
Poetry
والنفور من كل شًء حتى إنه لٌرى نفسه قرداً وخنزٌراً
 ،Abstractوهذا وإن
study is about different technical phenomena in accommodated satirical poems
كان us literary periods.
These technical
النفسٌةphenomena
were evaluated
علىin terms
of style,
السوداء التً
المسحة
دل على شًء فإنه ٌدل
ٌحملها هذا الشاعر.
kt., Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagati Ana Bilim Dalı,

adyab@gmail.com).

وكذلك نرى أن بعض الشعراء من العصور المتقدمة نسبٌا ً ٌفعل
نفس الشًء ،فابن حزمون ٌهجو نفسه منتقداً وواصفها بأنها خبٌثة(
المؽربً ،ص)276
إذا شئت أن تهجو تأمل خلقتً
1
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من الرائق الباهً وال الطٌب

فلو كنت مما تنبت لم أكن
الحلو

ولو نظرنا إلى هجاء النفس نظرة متعمقة لربما كان القصد منه
تجاوز الواقع والهروب من مشكالت المجتمع والواقع المر الذي
عاشوه ،ولذلك حاول كثٌر من الشعراء أن ٌسبػ شعره بمادة فكاهٌة
وسخرٌة كومٌدٌة لٌنفس عن نفسه وعن اآلخرٌن هذه األحوال،
ٌقول ابن مكنسة عن نفسه(:األصفهانً ،1986 ،ص)214
أنا الذي حدثكم

عنه أبو الشمقمق

فقال عنً إننً

كنت ندٌم المتقً

حتى متى أبقى كذا

تٌسا ً طوٌل العنق

بلحٌة مسبل ٍة

وشارب محلق

ٌالٌتها قد ُحلِّقت

من وجه شٌخ خلق

 -6هجاء الشاعر الدائرة المقربة حوله
لم ٌتوقؾ بعض الشعراء عند هجاء أنفسهم بل امتد هذا الهجاء إلى
الدائرة المقربة منه ،وربما إلى أخص أقاربه ،فهاهو الحطٌئة ٌهجو
أمه ،ومن أقرب إلى اإلنسان من أمهٌقول فً ذلك(:الحطٌئة،
 ،2011ص)95
جزاك هللا شراً من عجوز

ولقاك العقوق من البنٌنا

أؼرباالً إذا استودعت سراً

وكانونا ً على المتحدثٌنا
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تنحً ،فاجلسً منً بعٌداً

أراح هللا منك العالمٌنا

الملخص
أهم قرٌبا ً
ٌعرؾ
الهجاء
والطبعت شعر الهج
بعٌداًالتً
والالفنٌة
الظواهر
هذا الالبحث
من هذه األبٌات ٌتبٌن أن شعرناقش
ٌحاولعأنهذه الظواهر من
المختلفة ،وقد
ٌخضع األدب
صؽٌراً وال كبٌراً ،وال عصور
حاولت أن أنوّ
للشفقة وإنما
للرحمة وال
أؼرب الظواهر من
األسلوب
اخترت بعض
والمواضٌع،ولمفقدٌقتصر
واللؽة الملدوغ.
من هو
ٌضرب وٌلدغ دون النظر
أهم الظواهر من
اآلخر نفسه،
البعضالشاعر
نجد كهجاء
المضمون
واخترت نحو
ٌوجه سالحه
الشعراء على هجاء أمه ،بل
أبو ولم أنس اللؽ
والعامٌة،
الشعبٌة
إلى
األسلوب
كمٌل
األسلوب
أبٌه وٌصفه بأنه كاألفعى الخبٌثة التً تلدغ دون رحمةٌ ،قول
أشرت إلى سهولة اللؽة التً استخدمها شعراء الهجاء فً شعرهم.

عبد هللا النجار فً هجاء أبٌه(األصفهانً ،1986 ،ص)82

الكلمات المفتاحٌة :شعر ،هجاء ،أسلوب ،لؽة ،موضوع.

لً أب كل ما به ٌوصؾ النا

س من الخٌر فهو منه مبرا

فهو كالصل من بنات األفاعً

كلما زاد عمره زاد شراً

YERGİ ŞİİRİNDE TEKNİK OLGULAR
Öz
alışma, muhtelif edebi dönemlerde telif edilmiş yergi türü şiirinde önemli teknik
ele almaktadır. Bu teknik olgular, üslup, dil ve içerik bakımından
ndirmeye tabi tutulmuştur. Çalışma kapsamında, içerik olarak ele alınan yergi
lerde, şairin kendini yermesi vb. garip olan muhtevaya da yer verilmiştir. Bu
da, ilgili şiirlerde, halkçı bir eğilime sahip olan ve halk dilinde telif edilen şiirler
p ve dil olarak incelenmiştir. Hicviye şairlerinin, şiirlerini telif ederken
kları dilin basitliğine ve kolay oluşuna da değinilmiştir.
htar Kelimeler: Şiir, Yergi, Üslup, Dil, Muhteva.

إن هذا الحقد الذي ٌحمله الشاعر الٌمكن أن ٌوصؾ ،وهذا فً حق
أبٌه فكٌؾ فً حق اآلخرٌن؟ .ومن الشعراء من ذم وهجا زوجة
أبٌه ،وهو فً الحقٌقة هجاء ألبٌه بطرٌق ؼٌر مباشرٌ ،قول جمال
الدٌن المصري واصفا ً أباه الذي تزوج من امرأة كبٌرة( محمد ،
 ،1997ص)143
تزوج الشٌخ أبً شٌخة

Technical Facts in Satire Poetry
Abstract
study is about different technical phenomena in accommodated satirical poems
us literary periods. These technical phenomena were evaluated in terms of style,

لٌس لها عقل وال ذهن

لو برزت صورتها فً الدجى

ما َج َس َرت تبصرها الجن

كأنها فً فرشها رمة

وشعرها من حولها قطن

وقائل قال فما سِ ُّنها

فقلت ما فً فمها سن

kt., Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagati Ana Bilim Dalı,
adyab@gmail.com).
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وإن كان الشاعر قد هجا أباه وأمه فمن السهل أن ٌهجو زوجته،
ٌقول ابن صارة الشنتٌري هاجٌا ً زوجته بعد أن رماها بالنفاق
والخباثة وشبهها بالذئبة( الشنتٌري ،2010 ،ص)158
أما الزمان فرق لً من طلة
الذئبة الطلساء عند نفاقها

كانت تطل دمً بسٌؾ نفاقها
والحٌة الرقشاء عند عناقها

إن العالقة الزوجٌة ٌحكمها الكره أحٌانا ً ،واألسباب ربما تكون
كثٌرة ،لكن السبب المنتشر والشائع هو ارتباط الزوجة بأمها ،فكما
هو معروؾ أن العالقة بٌن الزوج والحماة دائما ً ٌشوبها الحقد
والبؽض ،ولذلك فبعض الشعراء لم ٌتوان عن هجاء حماته وقد
أدرك أنها تحرّض ابنتها علٌه ٌقول ابن عنٌن ٌهجو حماته( :
األنصاري ،2008 ،ص)172
أشكو إلى هللا حماتً فما

ٌعلم ما القٌت منها سواه

تقول للبنت الطمً خده

وابكً وسبٌه وسبً أباه

إن شعر الهجاء كالسلطة القضائٌة العادلة التً تمتد ٌدها لتطال
الكبٌر والصؽٌر و المقرب والبعٌد ،فهو ال ٌترك فرصة ألحد وال
ٌسلم أحد منها مهما كانت درجة القرابة من شاعر الهجاء ،ولذلك
نجد الشاعر األعمى المخزومً ٌهجو ابنه وٌصفه بسوء الخلق
ٌقول( األصفهانً ،1986 ،ص)161
ٌزداد عقلك ما كبرت تناقصا ً
أكل وسلح حٌن الترى

وتلج فً صمم إذا ما تنصح
لسواهما ما دمت حٌا ً تطمح
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الملخص
رواأهمالخطاب
ٌستمدواهذاوٌس ّخ
الدٌنًالتًفًطبعت شعر الهج
الظواهر الفنٌة
البحث
ٌحاول شعراء الهجاء أن ناقش
وأخذ عمن
األدب فالشعر
عصور أكبر،
شعرهم لٌعطوا لهجائهم قٌمة
هذه الظواهر من
كلما حاولت
المختلفة ،وقد
استمد أن أنوّ
أؼرب الظواهر من
اخترت
والمواضٌع،
وأقربواللؽة
األسلوب
ذلك قول
والوثوق،فقدومن
للحقٌقة
الدٌن كان أدعى للتصدٌق
أهم الظواهر من
واخترت
عمران نفسه،
أبا الشاعر
كهجاء
أبً العتاهٌة ٌهجو رجالً ثقٌالً
القرآن(
مقتبسا ً من
المضموناسمه
األسلوب كمٌل األسلوب إلى الشعبٌة والعامٌة ،ولم أنس اللؽ
أبو العتاهٌة،1986 ،ص )283
أشرت إلى سهولة اللؽة التً استخدمها شعراء الهجاء فً شعرهم.

ربما ٌثقل الجلٌس وإن كا

ن خفٌفا ً فً كفة خٌزران

كٌؾ ال تحمل األمانة أرض

حملت فوقها أبا عمران

الكلمات المفتاحٌة :شعر ،هجاء ،أسلوب ،لؽة ،موضوع.
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alışma, muhtelif edebi dönemlerde telif edilmiş yergi türü şiirinde önemli teknik
ele almaktadır. Bu teknik olgular, üslup, dil ve içerik bakımından
ndirmeye tabi tutulmuştur. Çalışma kapsamında, içerik olarak ele alınan yergi
lerde, şairin kendini yermesi vb. garip olan muhtevaya da yer verilmiştir. Bu
da, ilgili şiirlerde, halkçı bir eğilime sahip olan ve halk dilinde telif edilen şiirler
p ve dil olarak incelenmiştir. Hicviye şairlerinin, şiirlerini telif ederken
kları dilin basitliğine ve kolay oluşuna da değinilmiştir.
htar Kelimeler: Şiir, Yergi, Üslup, Dil, Muhteva.

وهذا دعبل الخزاعً ٌستدعً قصة ٌوسؾ مع امرأة العزٌز فً
هجائه لبنً فضل والطعن فً رجولتهم( سٌد ،1994 ،ص)94
إذا رأٌت بنً وهب بمنزلة

لم تدر أٌهم األنثى من الذكر

قمٌص أنثاهم ٌنق ُّد من قبل

وقمْص ذكرانهم تنقد من دبر

الخاتمة:

Technical Facts in Satire Poetry
Abstract
study is about different technical phenomena in accommodated satirical poems
us literary periods. These technical phenomena were evaluated in terms of style,

لقد كان لشعر الهجاء ككل موضوعات الشعر األخرى خصائص
وظواهر أحاطت به وطبعته بطوابع ومالمح مٌزته وأعطته
kt., Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagati Ana Bilim Dalı,
adyab@gmail.com).
استقاللٌة عن الموضوعات األخرى .وقد توصل هذا البحث إلى
النتائج التالٌة.
 إن موضوع الهجاء موضوع خصب ،لذلك الظواهر الفنٌة التًسادت هذا الموضوع كثٌرة وال ٌمكن أن ٌحاط بها كلها ،وإنما
حاولت أن أقدم أبرزها واألكثر مروراً وؼرابة.
1
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سارت الظواهر الفنٌة من بداٌة العصور األدبٌة األولى وحتى
العصر الحدٌث تقرٌبا ً بنفس األسلوب الهجائً ،فمن ٌقرأ الهجاء
فً العصور األولى ٌشعر بسهولة األسلوب كما فً العصور
المتأخرة.
كانت مواضٌع الهجاء تتؽٌر بشكل نسبً من عصر إلى عصر،
أي بمعنى أن الهجاء فً العصور األولى كان ٌركز أكثر على
العناصر المعنوٌة كالنسب والشجاعة والكرم .وتؽٌرت هذه
النظرة بتقدم العصور وأصبح الهجاء ٌركز أكثر على العناصر
المادٌة كأعضاء الجسم مثالً.
كانت قصائد الهجاء عبارة عن مقطوعات قصٌرة ولم تبلػ
قصائد طوٌلة ،وهذا فً الحقٌقة منطقً ألن الهجاء عبارة عن
لقطات سرٌعة تخطر ببال الشاعر.
سارت لؽة الهجاء فً كل العصور ببساطة وسهولة ولم تعتمد
لؽته على التقعر إال ما ندر فً العصر الجاهلً.

المصادر والمراجع:
أثى انعتبهٍخ ،دٌىاٌ أثً انعتبهٍخ ،دار ثٍزود.6891 ،
األصفهبًَ ،عًبد انذٌٍ  ،خزٌذح انقصز وجزٌذح انعصز ،انذار
انتىَظٍخ نهُشز ،تىَض.6891 ،
إيٍم ثذٌع ٌعقىة ،دٌىاٌ أثً داليخ ،دار انجٍم نهطجع ،نجُبٌ.6891 ،
انحًذاًَ ،أثى فزاص  ،دٌىاٌ أثً فزاص ،دار صبدر ،ثٍزود،
.9008
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، ثٍزود،ً دار انكتبة انعزث،  دٌىاٌ دعجم، حظٍ طٍذ،ًانخشاع
الملخص
.6881

ناقش هذا البحث أهم الظواهر الفنٌة التً طبعت شعر الهج
،ًانعزث
عصورفزاص
ً دٌىاٌ أث،  خهٍم،ًانذوٌه
هذه الظواهر من
انكتبةأن أنوّ ع
دارحاولت
وقد،ًَانحًذا
،األدب المختلفة
 فقد اخترت أؼرب الظواهر من،األسلوب واللؽة والمواضٌع
.6881
 واخترت أهم الظواهر من،المضمون كهجاء الشاعر نفسه
،انجشٌزح
ٍكمٌل يحبط
ًانذخٍزح ف
انذار ولم أنس اللؽ
،والعامٌة
أهم الشعبٌة
األسلوب إلى
 األسلوب،  اثٍ ثظبو،انشُتٍزي
.9060 ، نٍجٍب،انعزثٍخ نهكتبة
.أشرت إلى سهولة اللؽة التً استخدمها شعراء الهجاء فً شعرهم

 دار،لؽة
،انًغزة
 عهً ثٍ يىطى،ًانًغزث
.موضوع
،حهى أسلوب
،فً هجاء
،انًغزةشعر
: المفتاحٌة،الكلمات
 انقبهزح،انًعبرف

YERGİ ŞİİRİNDE TEKNİK OLGULAR
Öz
alışma, muhtelif edebi dönemlerde telif edilmiş yergi türü şiirinde önemli teknik
ele almaktadır. Bu teknik olgular, üslup, dil ve içerik bakımından
ndirmeye tabi tutulmuştur. Çalışma kapsamında, içerik olarak ele alınan yergi
lerde, şairin kendini yermesi vb. garip olan muhtevaya da yer verilmiştir. Bu
da, ilgili şiirlerde, halkçı bir eğilime sahip olan ve halk dilinde telif edilen şiirler
p ve dil olarak incelenmiştir. Hicviye şairlerinin, şiirlerini telif ederken
kları dilin basitliğine ve kolay oluşuna da değinilmiştir.
htar Kelimeler: Şiir, Yergi, Üslup, Dil, Muhteva.

،ٌ نجُب،ً دار انكتبة انعزث، دٌىاٌ اثٍ طُبء انًهك،  اثٍ طُبء،انًهك
.6818
 دار، سهز اَداة وثًز األنجبة، ً إثزاهٍى ثٍ عه،األَصبري
.9060 ، ثٍزود،انجٍم
 دار انكتبة،ٍٍُ دٌىاٌ اثٍ ع،  يحًذ ثٍ َصز هللا،األَصبري
Technical Facts in Satire Poetry
.9009 ،ٌ نجُب،ًانعزث

Abstract
study is about different technical phenomena in accommodated satirical poems
us literary periods. These technical phenomena were evaluated in terms of style,

، دار انزشذ، دٌىاٌ عجذ انًحظٍ انصىري،  يكً انظٍذ،انجبطى
.6896 ثغذاد

kt., Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagati Ana Bilim Dalı,
adyab@gmail.com).

.9066 ، ديشق، دار أطبيخ، دٌىاٌ انحطٍئخ،جزول ثٍ أوص

، دار انكتت انعهًٍخ،ً دٌىاٌ اثٍ انزوي،عهً ثٍ انعجبص ثٍ جزٌج
.9009 ،ثٍزود
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، دار انكتت انعهًٍخ، دٌىاٌ سهٍز ثٍ أثً طهًى، ٍ عهً حظ،فبعىر
.6899
، دار انزاتت انجبيعٍخ،ً انهجبء فً انشعز انعزث،ٌٍ طزاج انذ،يحًذ
.6881 ،ثٍزود
، انظعىدٌخ، وسارح انًعبرف، دٌىاٌ عهً ثٍ انجهى،  خهٍم،يزدو
.6890
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