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إهلا اايحي جنفآبادي
منصوره زركوب

*

**

امللخص
ﺇنّ الضحك والفكاهة من أغنى األنواع األدبية يف األدب عامة واألدب العربي خااة ،وتعدّ املقامات من أهمّ النصوص الفكاهية وبديع
الزّمان اهلمذاني هو الذي أحرز قصب السبق يف هذا اجملال .هذه الدراسة تعين بإحدى ألوان الفكاهة وهو التهكم وما يشتمل عليه يف مقامات
اهلمذاني ،كما تدرس الطرق اليت استخدمها اهلمذاني يف إضحاك القارئ.
كان اهلمذاني حاد البصر ،عميق النظر يف متييز األمراض االجتماعية يف اجملتمع العباسي مما جعله كطبيب أو معلم عامل واجبه اجتثاث
جذور األمراض وعالجها بنقد غري مباشر بغاية تربوية إاالحية .مما توالنا إليه يف هذا البحث الذى مت على ضوء املنهج التحليلي الوافي
أن اهلمذاني هدفه الرئيس هو إاالح اجملتمع فيكثر من استخدا التهكم االجتماعي والنفسي و يغمض العني عن التهكم الفردي ،كما نقد
نوعا آخر من التهكم الذي وجدنا يف مقامات اهلمذاني وهو "التهكم الفكاهي".
الكلمات املفتاحية :مقامات اهلمذاني ،أنواع الفكاهة ،التهكم االجتماعي ـ النفسي ،التهكم الفكاهي.

1ـ املقدمة
إنّ الضحك من ضروريات ايحياة ،ألنّ الدنيا مليئة باآلال  ،وايحيـاة بغـري الضـحك مملـة يصـعب احتماهلـا .الضّـحك يعيـدنا إ
إنسانيتنا ،ألن اإلنسان ـ كما يعتقد به املناطقة من قديم الزمن ـ حيوان ضاحك (برجسون ، 1691،ص  ،)11والّذي ال يضحك يعتربه
علماء النّفس ممن تتعرّض له األمراض النفسية كاالكتئاب أكثـر مـن اآلخـرين .إنّ الضّـحك غريـزة مهمـة هلـا فوائـد كـثرية يف حتسـني
العالقات االجتماعية واالقتصادية واألسرية والرتبوية ،فهو يرفع من مستوي األداء العقلي ومن القدرة علـى االحتفـا باملعلومـات
ألطول فرتة ممكنة ويقوّي الذاكرة (العطري ، 1691،ص ،) 79ويثري يف اإلنسان القدرة إلزالة الغمّ الذي ينشأ عن الصـفات السـيئة يف
1ــ تاريخ التسلم1967/7/71 :هـ .ش؛ تاريخ القبول1969/1/1 :هـ .ش.
* مدرسة جبامعة «آزاد» اإلسالمية ـ جنفآباد.
** أستاذة مشاركة يف قسم اللغة العربية وآدابها جبامعة إافهان.

Email: salehinajafabadi.elham@gmail.com
Email: zarkoobm@yahoo.com
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اإلنسان ،مثل الغرور وايحسد واجلنب الذي مينع من التهذيب الفـردي واالجتمـاعي .ونـرى بعـض أاـحاب األدب الفكـاهي وقفـوا
على ما يؤدّي إليه الضحك من تزك ية اإلنسـان واجملتمـع ،فلعلـوه بيـق القصـيد ألعمـاهلم واملوضـوع الرئيسـي هلـا .مـن النصـوص
الفكاهية الرائعة يف األدب العربي "املقامات" فالضحك مالزمها و«حتى املقامات اجلديّة فيها شيء من الفكاهة» (املصـدر السـابق، 1691،

ص ،)76و من أاحاب املقامات ،بديع الزّمان اهلمذاني الذي له فضل السّبق فيها.
ويقال يف تعريف موجز للمقامات :إن املقامات يف اللغة مجع املقامة واملقامة هي اجمللس وفنّ املقامة يف االاطالح :قصة تدور
حوادثهــا يف سلــس واحــد (البســتاني ، 1119 ،ج  ،7ص ،)916مل يصــل إلينــا مــن مقامــات اهلمــذاني إال اثنتــان ووســون مقامــة
وللمقامــات مضــامني ةتلفــة ،منهــا :الكديــة ،التعــامي ،القــراد ،النقــد األدبــي ،اللغــة والتعلــيم ،النقــد االجتمــاعي ،الواــف،
التكسب ،الوعظ والدين .تقمّـص دور البطـل يف هـذه املقامـات شخصـيتان رئيسـيتان؛ البطـل اوـوري هـو أبـو الفـت اإلسـكندري
والراوي هو عيسي بن هشا (الفاخوري ، 1619 ،ص  .)971أسـلوب املقامـات هـو أسـلوب النثـر املنمّـق الـذي يعتمـد علـى السـلع
والغريب من األلفا  ،كما يعتمد على ايحوار والقصص حُلْو األلفا ِ ،سـائ ُُ الرتكيب،مجيـل الرصافـف،كثري الصـناعة املعنويـة مـن
غري تكلّف،وال إغراق يف السلع (فروخ ، 1619 ،ص769؛ الفاخوري ، 1619 ،ص) 991

وأمــا الضّــحك فلــه مرادفــات كــثرية يف اللغــة العربيــة منهــا :املفاكهــة والتفاكـه ( التمــازح) والفكاهــة والفكيهــة (اإلطــرامب حلـ
الكال ،الدعابة) ،رجـل فكـه (طيّـب الـنفس ضـحوك) ،واألفكوهـة (األملوحـة) ،واملـزح ( الدعابـة) ،والبشـر (طالقـة الوجـه)،
والبهلة واالبتهاج (السرور والفـرح) ،والدغدغـة (السـخرية) ،والسـرور (الفـرح) ،والطـرب (خفّـة تعـرتي الفرحـان) ،والظـرمب
واملــــرح (شــ ـدّة الفــــرح) ،واملمــــازرة (املفاكهــــة الــــيت تشــــبه الســــباب) ،واهلــــزل (نقــــيض اجلــ ـدّ) (ابــــن منظــــور ،1117،مــــادة
«مبكه» «،زح»«،بشر»«،بهج»«،سخر»«،مبرح»«،طرب» «،رمب»«،دعب»«،هزل»؛ ابن سيده ، 1919،ص 19ـ )16
وجاء يف تعريف الفكاهة« :الفكه هوالذي ينال من أعراض الناس .ورجل فَ ِكهٌ :يأكل الفاكهة .والفاكهة أيضاً :احللواء على التشبيه .وفكههم

بِمُلح الكالم :أطرفهم .وهوفَ ِكهٌ إذا كان طيّب النفس مزّاحاً» (املصدر نفسه« ،مبكه») ،إذن من معاني الفكاهة يف اللغة املزاح ،والدعابة هي
املزاح واملضاحكة ،واملزح واملزاح :الدعابة ،واهلزل يعين الفكاهة ،والسخرية :هي الضحكة والسخرة واالستهزاء (املصـدر نفسـه،
«مبكه»« ،دعب» « ،زح»« ،سخر»؛ ابن سيده 19 ،1919،ـ .)16

على ما أسلفناه نصل إ أن الفكاهة تعين الضحك ،بغضّ النظر عن بعض الفروق البسيطة بينهما ،وكلّ أسلوب تعـبريي يـثري
الضحك بإمكاننا أن ندرجه حتق عنوان الفكاهة فكال ايحويف يف تعريف الفكاهة يبدو جيّداً قائال « :كلّ باعث على الضحك محن فنحون
القول وإن اختلف االسم» (ايحـويف ، 7117،ص  ،) 9وهناك رأي أخر يف الفكاهة وهو « :نادرةٌ أوطُرفحة تتضمحمنُ حكايحةً أوخح اً يبعحث علحى

الضك  ،وتكون مكتوبةً أوحمكيّةً .وهي يف النثر غالباً ،ولكنها ترد علحى الشحعر» (التـوجني، 1669،ص ،)61وباإلمجـال ميكـن أن نسـتنتج
ونقول يف تعريـف الفكاهـة أنهـا نـوع أدبـي أو أسـلوب مـن أسـالي ب التعـبري يتضـمّن نـادر ًة أو طرفـ ًة أو دعابـة تبعـث علـى الضـحك.
والفكاهة هلا أنواع ةتلفة لتنوع بواعثها علـى الضـحك منهـا :الـتهكم بـالعيوب ،الغفلـة والتغافـل ،والتنـاقض ،واللعـب باأللفـا
واملعاني ،والدعابة ،والرد باملثل ،وختلّص الفكه (ايحويف، 7117،ص.)7

وأما ما يستدعينا فهو أن ندرس يف هذه املقالة التهكم وهو نوع من الفكاهة وحناول اإلجابة عن األسئلة التالية:
ـ أيّ نوع من أنواع التهكم قد استعمل أكثر يف املقامات وما هو غرض الكاتب من اإلكثار منه؟
ـ يف أيّ نوع من أنواع التهكم قا الكاتب باإلهمال وما هو السبب؟
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ـ هل التهكم الذي يتميّز بالصراحة واملرارة قد لعب دوره جيّداً يف املقامات وما هي تفنيات الكاتب يف إضحاك القارئ من خالل
أسلوب التهكم؟
ـ بأيّ نوع مـن أنـواع الفكاهـة يسـتعني الكاتـب الفكـاهي أو املصـل االجتمـاعي الكوميـدي للتمثيـل علـى خشـبة مسـرح األدب
الساخر؟
أما يف الدراسات السابقة فينبغي القول إننا ما وجدنا كتاباً يكون قد درس هذا املوضوع بصورة مستقلة إال أننا عثرنا علـى بعـض
الكتب اليت عاجلق موضوع الفكاهة بصورة عابرة نأتي بأمساء بعض منها:
ـ كتاب أدبنا الضاحك لعبد الغين العطري ،فاملؤلّف يف فصله اخلامس« :الضحك يف املقامات» تطـرّق إ الفكاهـة بشـكل عـا ّ
يف ثالث عشرة افحة وأتى باملقامة املضـريية كلـها وأشـار إ وجـود الضـحك والسـخرية يف هـذه املقامـة ،إال أنـه مل يشـر إ نـوع
الفكاهة املستعملة يف النص.
ـ كتاب الفكاهة يف األدب األندلسي لرياض القزحية  ،فهو يأتي بأنواع الفكاهة يف األدب األندلسي وبنماذج هلا.
ـ كتاب الفكاهة يف األدبألمحد حممد ايحويف ،يأتي بأنواع الفكاهة مثل التهكم وتعريفه ثم يأتي بأمثلة من هذا النـوع مـن كتـب
األدب العربي ،وحتق عنوان "التخلّص الفكه" يف افحة  ۱۳۱مـن الكتـاب ينقـل املقامـة املضـريية مباشـرة مـن مقامـات اهلمـذاني
ويشري إ وجود "التخلّص الفكه" يف هذه املقامة ،لكنه مل يذكر ما هو السبب إلتيان هذا النوع األدبي وإال يهدمب اهلمذاني يف هذه
املقامة .ثم أنه اليتناول املوضوع يف املقامات األخري للهمذاني ويكتفي باملقامة املضريية.
ــ مقالــة «الفكاهــة يف مقامــات اهلمــذاني» وجــدتُها عــرب اإلنرتنــق ،فكاتــب املقالة،موسـى بــن ســليمان ،ال يتلــاوز عــن املقامــة
املضــــــريية ،إضــــــافة إ أنــــــه ال يــــــدرس أنــــــواع الفكاهــــــة يف دراســــــته (سلــــــة االثــــــنني ،تشــــــرين الثــــــاني ،يف املوقــــــع
اإللكرتوني.).netwww.divanalarab(:
بني الدراسات السابقة اليت أشرنا إليها ميكن أن نركز على الكتاب القيّم للحويف وهو الفكاهة يف األدب فالكاتب يعرّمب الفكاهة
وأنواعها ومنها التهكم ،وهذا الكتاب هو املرجع الرئيس لدراستنا.
• التهكّم لغة وااطالحا
التهكم يف اللغة هو « التك  ...والسيل الذي ال يطاق ...وتهكمت البئر :تهدمت ...والتهكم االستهزاء ...والوقوع يف القوم ...املتهكّم هو
املتقكّم على ما ال يعنيه والذي يتعرض للناس بشرّه ...وتهكّم بنا :زري علينا وعبث بنا» (ابن منظور«،1117 ،هك ») .ويف االاطالح«:التهكم
لون من السخرية يراد به نسبة عيب إىل شخص أوتفخيم عيب يف شخص وسيلة إىل تهذيبه وإصالحه ،ليخاف ذل العيب إن مل يكن فيه ،ولي أ
منه كله أو بعضه إن ك ان فيه ،فهو إذاً نوع من الزجر والردع شبيه بالعقوبحة لكنحه أخحفّ منهحا وقعح ًا وإن أنفحم معهحا يف الةايحة وهحي خدمحة الفحرد
واجملتمع» (ايحويف ، 7117،ص .)19

• أنواع التهكّم
الغرض من التهكم إاالح العيوب ومبعث التهكم هو الرغبة يف نقد العيوب والتهكم يشتمل على األقسا التالية (املصدر نفسه،
ص:)91

ـ التهكم الفردي :العيوب اليت تكون يف شخص خاص (نطلق عليه يف هذا البحث :التهكم الفردي).
ـ التهكم االجتماعي :العيوب اليت تكون يف اجملتمع.
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ـ التهكّم بالعيوب اجلسدية :العيوب اليت تتعلق بظاهر اإلنسان؛ أي اجلسد والثياب ،أو كل ما يتصـل باجلسـد والثيـاب وبعـض
هذه العيوب اجلسدية يولّد يف نفس الرائي رمحةً أو إشفاقا أو سخطاً وبعضها يثري الضحك ونطلق عليه التهكّم اجلسدي.
ـ التهكّم بالعيوب اخللقية والنفسية :هدفه إاالح العيوب الّيت تتعلّق بـنفس اإلنسـان وبأخالقـه وباطنـه ،كالصـفات األخالقيـة
منها :البخل والغرور واجلنب وغريها ونطلق عليه التهكم النفسي.
ـ تهكم الشخص بنفسه :الفكاهة تكون عادة بني شخصني أو عدّة أشخاص حبيث يسخر الكاتب الفكاهي مـن شـخص خـاص
أو أشخاص وهو يهدمب إ إاالح العيوب اخللقيّة أواجلسميّة إال أن هذا النوع تختلف ممّا تعرّفنا عليه حتى اآلن فهو يقـو علـى أن
يتندر الشخص بنفسه وهذا ما يسمّى بالتهكّم الشخصي.
ـ التهكّم السياسي :يشيع يف زمن االختناق السياسي ويف زمن امللوك وايحكا املستبدّين ،فايحكـا يعـاقبون ويسـلنون ويقتلـون
من يقف أمامهم ،فالفنان الذي يشعر حثل هذه اآلال يف ستمعه واليستطيع أن يعبّـر عنهـا مباشـرةً لالختنـاق السـائد فيلـد ايحـلّ يف
التعبري غري املباشر فيللأ بالتندر والتهكم واألقاايص اخلرافية (انظر:املصدر السابق ،ص .)771

• خصائص التهكم
من ميزات التهكم أنه يصدر عن نفس ساخره ناقدة ،مربّأة من ايحقد واملوجدة ،ال سبّ فيـه وال إقـذاع والغـرض منـه التهـذيب
والتقويم واإلاالح .يقو التهكم على التصري واألديب حني يتهكم يربط ما بني األشياء واألمور الواقعة وما جيب أن يكون ،أي
أنه يقابل الواقع على ما فيه من ختلّف أو فساد أو نقص باملثالية اخللقية (املصدر نفسه ،ص 199ـ .)191

• التهكم الفكاهي
ال تثري العيوب كلها الضحك ،فقد حتمل السامع على أن يظهر ردود فعل أخرى ،كالسخط أو اإلمشئـزاز أو اإلشـفاق وغريهـا
وهذا ما يباعد بيننا وبني الضحك (املصدرنفسه ،ص  196ـ  ،)191فنظراً إ ميزات التهكم ،كالصراحة واملرارة من ناحية وأن العيوب
قد تثري أحاسيس مضادة للضحك من ناحية أخرى ،نركز يف دراسة التهكم بالعيوب على ما يثري الضحك أكثر من أي ردّ فعل آخـر
وإن نذعن بأن التهكم ال يسفر عن الضحك اجملرّد واهلمذاني قد أجاد يف ما قا به يف مقاماته الفكاهية عـن طريـق الـتهكم الفكـاهي
فهو :التهكم بالعيوب مشتمال على العيوب اجلسدية،والشخصـية ،واخللقيـة ،والنفسـية ،والسياسـية ،واالجتماعيـة ،قائمـاً علـى
أغراض التهكم ،معتمدا على أنواع الفكاهة وأساليبها ،وهذا حيتاج إ تغافل األديب واملرح النفسـي عنـده ،فهـذا كلـه ينتهـي إ
الضحك املرّ املصل الذي يسوق القارئ إ أن يفرّغ أحاسيسه كالغضب أوالرمحة أو اإلشفاق.
فندرس يف هذه اواولة كيفية استعانة التهكم باألنواع األخرى من الفكاهة ونقو حعاجلة فنون اهلمذاني يف إضحاك القارئ عـن
طريقها يف مقاماته ،منها:
الف) التهكم النفسي ـ االجتماعي يلتبس باهللاء استعانة بايحَذلقَة واملبالغة فيها
يف املقامة الدينارية نرى عيسى بن هشا معه دينار فلاءه سائالن من بين ساسان كلّ يبغـي تصـدّقا ،فطلـب منهمـا اهلمـذاني أن
يشتم بعضهما بعضاً فمن غلب على منافسه يأخذ الدينار ،فسلّال طائفة من الشـتائم .نالحـظ أن الكاتـب يـتهكم بـالعيوب اخللقيّـة
والنفسيّة يف اجملتمع ،فتدلّ عليها الكلمات املقذعة البشعة اليت جتري على ألسن الناس يف ايحوار .نسبة األلقـاب السـيّئة إ اآلخـرين
من أجل دينار عديم القيمة ،وهتك األعراض ابتغاء للنقود ونشر الفساد والكدية ووضع املتكـدّين يف سموعـات لكـل منهـا حياتهـا
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اخلااة ولغتها املعروفة ،كل هذه األمور تدلّ داللة قوّية على حالة تدهور الظرومب االقتصادية وعد كفاءة الزعماء وهذا ميكـن أن
نعتربه نوعاً من التعريض 1السياسي ،فكأن الكاتب خـبري اجتمـاعي عـامل بـأحوال اجملتمـع واألدب السـوقي التافـه الـذي جيـري بـني
الناس ،وهذا هو الذي يساعد طائفة كبرية من الشتائم املقذعة على أن تشقّ طريقها إ املقامات وهي تنبعث من اقرتاب الكاتب من
حياة الناس اليومية.
هذه ا ملقامة تلتبس باهللاء7ومل يهدمب هذان الشّخصان املنافسان اللذان راهنا على دينار إال السّبَّ واإلقذاع واهلد والتّلري
يف هذه املهاجاة إال أن الكاتب يطمـ إ مـا وراء اهللـاء؛ فهـو يبتغـي الـتهكم ال اهللـو ،واإلاـالح ال اهلـد  ،واجتـذاب أنظـار
السامعني ال دفعها .هنا يدخل يف امليدان نوع آخر من الفكاهة وهـو ايحَذلقَـة وهـي «ا سحتعمال الكلمحات الةريبحة واالفحاو احلوشحيّة الح ال
يفهمها السّامع ،انّ الكالم حينئذ ميثل جهداً ضائعاً وال جدوى من ورائه وإذا كان السّمع لبقاً ردم على الكالم الذي ال يُفهَحم بكحالم مثلحه ال يُفهَحم
فيزداد املوقف إضكاك ا ،انّ جهد املتكلّم ااول عبث ،وجهد املتكلّم الثاني عبث ،فاجلهد الضّائع حينئذ مضاعف وهذا اللّون الفكاهيّ ،مشحو يف
نظر النّاس بالةرور أو بالتّناقض ،أوبالةفلة ،أو باجلهل واالدعاء» (انظر :املصدر نفسه ،ص.)11

وميكن أن نعترب هذا التهكم ما يدعى بـ"الردّ باملثـل" 9ألن جـان ايحـوار يف ردّهمـا حاضـرا البديهـة ،سـريعا اخلـاطر ،مـاهران يف
اختيار الردّ اجملانس للكال الذي يسمعان ،فمثل هذه املهارة تبعث علـى الضـحك .ومـا يسـتدعي االنتبـاه أن الكاتـب عـامل اللّغـة و
يظهر مقدرته يف اللّغة ،فليس غريباً أن نراه يستعمل املفردات الصّعبة وايحوشية ،والغريبـة .وأخـرياً جيـب أن نقـول إنـه أديـب سـاخر
بكل معنى هذه الكلمة فيظهر مهارته يف الفكاهة من خالل ايحذلقه واملبالغة فيها وبالتالعب باأللفا كالسلع واجلناس ،1وهذا يثري
فينا أحاسيس قد تتناقض إذ إن الشتائم اليت قد أسلفناها تبعث امشئزاز القـارئ وتأسـفه مـن ناحيـة ،كمـا أنهـا تدفعـه إ الـتفحص
والبحث من ناحية أخرى حبيث حتمله على متابعة القراءة ليفهم هل ميكن إجابات ألذع من الشتا هذه ،ثم يتعلب القارئ إذ إنهما
1ـ إن التهكّم قد يلتبس بالتعريض،أما الفرق بينه وبـني التعـريض ،فهـو أن التعـريض ال يصـرح فيـه بـالفكرة املقصـودة ،علـى حـني أن الـتهكم قـائم علـى
التصري (ايحويف ،7117،ص .) 191

7ـ إن التهكّم قد يلتبس باهللاء،أما الفرق بني التهكم واهللا ،فهو أن اهللا اادر عن نفس واحـدة غاضـبة حاقـدة ،والـتهكم اـادر عـن نفـس سـاخرة
ناقدة ،مرباة من ايحقد واملوجدة .ثم إن الغرض من اهللا التلري والتشهري واإلنقاص والعدوان ،على حني أن الغرض من الـتهكم التهـذيب واإلاـالح
ويكثر يف اهللا السب واإلقذاع،لكن التهكم ال سب فيها وال إقذاع (املصدر نفسه ،ص.)19

9ـ الرّدّ باملثفل :هو أنّ املتكلم األوّل قصد إ االستهزاء أو التّندر بالسامع ،فإذا بالسامع يبغته بردّ أشد تندرا ،وأكثر اسـتهزاء ،وهـو ردّه حاضـر البديهـة،
سريع اخلاطر ،ماهر يف اختيارالرد اجملانس للكال الذي مسعه وهذه املفاجأة البارعة يف الرد اجملانس مثرية للضحك ،وقد تكون مبنية على التعبري ومراعاة
اللفظ الذي نطق به األول ،فريد الثاني بلفظ من وادي اللفظ األول ،ويودي به املعنى الذي يريده (املصدر نفسه ،ص.)199

1ـ اللّعب باأللفا  :تغيري ايحرومب يف الكلمة ،وتغيري الكلمات أو إبداهلا يف اجلملـة لننحـرمب بهـا عـن معناهـا األول ولنـؤدي بواسـطتها معنـى آخـر ،هـو
باعث من بواعث الضحك والتفكه؛ ولعلّ السبب يف ذلك هوإدراكنا بطبيعتنا احة التعبري األول ،ث ّم نسـمع التعـبري يف اـيغته اجلديـدة بعـد تالعبنـا بـه،
وعند املوازنة السريعة فإننا ندرك أن املتكلم يهدمب إ التفكه واإلضحاك .إذن اللعب باأللفا يشتمل على الطباق،واجلناس أو االنطباق بني اللفظ الـذي
مسعه أو ينطق به (القزحية ،رياض، 1661 ،ص ،)171مثل :يا زصوالص املُلكِ ،يا هصاللص اهلُلكِ ،همِصن قَلسٍ ،يا أفضص ص مِن عِربِةٍ ،يا أَبغى مِـن إبرصةٍ ،يـاَ
مصهصبَّ اخلُفِّ ،يا مصدرصجصةص األصكُفِّ(اهلُلُك :يريد أن مطلعه مطلع اهلالك؛ القلس :حبل ضخم من ليف أو خوص؛ أجـر منـه مـن جـر حعنـى جـذب وهـو
مبالغة يف الواف باهلوان كما ال تخفى ،مهب خلف :املوضع الذي جييء منه من قوهلم من أين هببق؛ أي من أين جئـق؛ األكف:مجـع كـف ومدرجـة
األكف مكان دروجها وحركتها يف افعه).
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حبوث يف اللغة العربية وآدابها :نصف سنوية علمية حمكمة لكلية اللغات األجنبية جبامعة إصفهان (ربيع وصيف 0341هـ .ق0434 /هـ .ش) ـ العدد 01

ال يقل شتائمهما عن األخرى وحينما تشتعل نريان اراع لفظي بني الشخصني ،فهذا يشلع القـارئ علـى أن يوااـل القصـة حتـى
يرى من ينتصر يف هذه املعركة اليت تُعلز الراوي يف اختيار الفائز املنتصر ،وهو يقول « :فَواهللِماَ عَلمت أَيُّالرّجُلنيِأوُثِحرُ ومَحا مِنهُمحا إالّ

بديعُ الكالم ِ عَييبُاملَقامِألدُّاِخِاام ِ» (اهلمذاني،1116 ،ص ،)777فبينما نقرأ هذه الشتائم نلمس كثرياً من املفـردات الـيت تبعـث علـى
التعلب والضّحك ،مثل" :املُمازرة"؛ أي «املفاكهة الّـيت تشـبه السـباب»  ،وهـذه تضـحكنا للمبالغـة املوجـودة فيهـا حبيـث ال ميكـن
وجود كل هذه الصفات يف شخص واحد وهذا يؤدّي إ أال نكره املنافسـني ألن هـذا الضـحك تخفّـف مـن غضـبنا عليهمـا ،فلـيس
حستبعد أن يفغر القارئ فمه متعلّباً ال يك اد يصدّق حذلقة اهلمذاني يف إتيان األلفا ايحوشية والغريبة املسلعة فيثين عليـه غـريص واعٍ
بعد التخلّص من األحاسيس املتناقضة اليت يفرّغها ،عندما يسمع املقامة ،فال جيد حيلـة إال أن يقـول إن اهلمـذاني فنّـان رائـع خلـق
حقاماته حتفا أثرية خالدة على مرّ العصور ،فنقرأ منوذجاً منها:
ياَ بَردَ العَيوز ِ .1يا كر َبةَ تَمّوز ِ .يا وَسَخَ الكّوزِ .2يا درهَماً الَ يَيوزُِ  ...واهلل لو وضعت إحدى رجلي على أروند وااخرى على
دماوند وأخذت بيدك قوس قزحٍ … ما كنت إال حلّاجاً .وقال اآلخر «يَا لَبوُدَ اليهُودِ» أمورهم يف نظر معامليهم من اامم من أقبح
الشؤون وأشنعها فهم يعرفون عند أغلب الشعو باِخيانة والةشّ وكفى بها قبكاً وشناعة و«يَا نَكْهَةَ الّأُسُودِ» من أخبث احليوان
نكهةً « ...يَا قِرداً فِي الفِراَش ِ» من أشدّ املقلقات و«يا أقل من الش  ...لو وضعت إست على النيوم ودليت رجل يف التخوم ...
ما كنت إال حائكا (املصدر نفسه ،ص .)771 ،711

ب) التهكم النفسي ـ االجتماعي ا ستعانة بالتهكم اجلسدي قائماً على املبالغة والتغافل
يف املقامة املكفوفيّة يروي عيسى بن هشا أنه بينما كان جيول يف أكنامب بالد األهواز وال إ رقعة فسيحة من البلد فوجد فيهـا
الناس ستمعني على رجل أعمى تخبط على األرض بعصا على إيقاع غنج ،وهو ينشد أشعاراً يف واف سوء حاله وشكوى زوجته
ومطالبتها إياه باملهر وحني منحه ابن هشا ديناراً ميّز الدينار بسرعة فيعلم الـراوي أنـه لـيس أعمـى بـل يتعـامى ،فهنـا يـتهكم جبهـل
الناس ونفاقهم ،بصـورة غـري مباشـر ،مـن خـالل تصـوير الظـواهر االجتماعيـة والنّفسـية ،ويلـبس الكاتـب علـى وجـه البطـل لثـا
التّعـامي ،وهـذه الصــفة يكنّـي بهـا عــن بالهـة النـاس وغفلــتهم وهـذا يعتــرب نوعـاً مـن التغّافــل ،ومبعـث التغافـل 9هــو فلسـفة حيــاة
اإلسكندري اليت تتللي يف أقواله هذه:
إذا كان الدّهر ال يواخي إالّ اادنياء فاخرت من الكسب الدُّون أي السّافل ليوافي الدّهر كما وافى سائر ااسافل ،وادفع عن شدة
الزّمان باحلمم فإنّ الزّمان زبون كالنّاقة الّ ترفع بثفنات رجلها عند احللب وال تكذب نفس مبا متني من الشهرة بالعقل والوقوف
عند ما حيده ويرشد إليه فإن العقل ما أودع في ليفيدك اِخري يف حيات والسّحعادة يف معيشحت وال يأتيح مبثحل هحذه الفائحدة إالّ
اجلنون فهو العقل بعينه وهذا مذهب الشّيخ أبي الفتح وعليه كلّ جمنون (اهلمذاني ، 1116 ،ص.)11

1ـ أيا العلوز سبعة أو أربعة من آخر شباط الرومي وبرد العلوز يشتد غالبا ويزداد ثقال حليئه يف آخر الشتاء عند استعداد الناس للقاء الربيع.
7ـ وسخ الكوز مما تتقزز منه الدرهم الذي ال جيوز املغ شوش الذي ال يروج فإذا دفعه مالكه مثنا لشيء فرد عليه ألنه غري رائج انعكس أمله ووجد خسارة
غري منتظرة.
9ـ التغافل «:تعمّد الةفلة ،إنه ختل يف غفلة» (ابن منظور ،مادة «غمبل») ،ويف االاطالح :تصنّع الغفلة ،فلقد يكون الشخص عاقالً ،لكنه يتغافل،
فيخال الناس أنه ذو غفلة .أمّا أسباب التغافل فهي شتى :رغبة الشخص يف أن يُفكّه الناس ،أو يتقرّب إليهم،أو لنيل العطايا عندهم ،أو التحدث عن
نفسه كأمنا شخص آخر هوالذي يتحدث عنه .أو سوء ن الناس به :إذا يظن الناس برجل عاقل،فينسبون إليه الغفلة ،فيتغافل .أو السخرية بالناس:
ليكافئ العاقل حلازاتهم على نقص عقوهلم أو التّقية وسصتفرُ ما بالنفس :فراراً من العقاب أو االضطهاد أو االتّها (ايحويف،7117 ،ص .)91
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مبعث الضحك هنا التهكم اجلسدي قائما على املبالغـة املضـحكة يف العيـوب اجلسـدية وتضـخيمها بالواـف السـاخر وبالتشـبيه
حيث أن الكاتب يرسم اورة كاريكارتورية ،على سبيل املثال يسخر من القب اجلسدي يف البطل وقدّه الطويل ويشبّهه بـالقرن :
« سَرمحتُ الطّرفَ عَنهُ إىل حُزُقَّةِ 1كَالْقَرَنْبَي 2أعمَى مَكْفوُفٍ يف شَمْلَةِ صوُفٍ يَدوُرُ كَالْخُذروُفِ مَتَ نِساً 3بأ طُْوَل منه معتمداً على عَااً فيها جَالجِلُ

يَخبِطُ اارضَ بِهَا على إيقاعٍ غَنِجٍ 4بِلَكْنٍ هَز ِجٍ وصَوْتٍ شحجٍ محن صَحدرٍ حَحر ِجٍ» (املصـدر نفسـه ،ص ،)91وإضـافة إ هـذه املبالغـة يف العيـوب
اجلسدية يتالعب الك اتب باأللفا فيستعني البطل بفصاحته ووقاحته واإلستشهاد باألشعار املوزونة إ هاراً للعلز والفقر أما الناس
ليثري يف الناس أحاسيسهم القلبية وجيعلهم يشفقون عليه فالضحك والشفقة كالهما يهتـزّان كمـا قـال عيسـى بـن هشـا « :واهلل قلح

واغرورقت له عيين فنلته ديناراً كان معي( »...املصدر نفسه ،ص ،)11فما يلبسه الكاتب من القناع اجلديد ليتقمّص شخصية جديدة حتملنا
على الضحك واالستغراب وهذا ميكن أن نعتربه من لطائف ايحيل للكاتب الذي يسعى أن تخفّف انزعاج القارئ ملا يشاهد يف جسـد
اجملتمع من األورا اخلبيثة.
ج) التهكم االجتماعي ـ النفسي ملتبسا بالدعابة ،7استعانة بالتناقض املضحك (القلب والعكس ـ الردّ باملثل)
يف املقامة اجملاعية ،نلتقي بعيسى بن هشا الذي جنده يف معظم مقاماته ،رافالً يف النعيم ،متقدّماً يف التلارة ،ولكن واقع ايحيـاة
يف هذا اجملتمع البدّ أن حييل أمثاله إ الكدية يف بغداد يف عا ساعـة (نـور عـوض ، 1696،ص  ،)117فنـرى الكاتـب يـتهكم بـالواقع
االجتماعي واملأساة االقتصادية الباعثة على شيوع الشحاذة يف العصر العباسي ،وكذلك يتهكم اهلمـذاني بظـاهرة البـؤس يف اـدر
املقامة ،عن طريق الدعابة 9بني الفتى وعيسى بن هشا  ،ويتخيّـر جوانـب الضـعف يف عيسـى بـن هشـا فيـتهكم بهـا إال أنـه يـتهكّم
تهكماً غري مؤمل حتّى ال تؤدّي دعاباته إ االزدراء به ،إذف يسأله « :ما خَطْبُ َ؟ قُلْتُ :حَاالن ِ ال يُفْلِحُ صَاحِبُهُمَا ،فقريٌ كَدمهُ اجلِوُعُ وغَريبٌ ال
يُمْكِنُهُ الرُّجوُعُ .فَقالَ الْةُالَمُ :أَيُّ الثُّلمَتيِن ِ تُقَدِّمُ سَدمها قُلْتُ :الْيُوعُ فَقَدْ بَلَغَ منّي ِ مَبَلةاً»( .اهلمذاني، 1116،ص.)179

فيواف يف ايحالة األو وجبةٌ من الطعا عامرة بألوان من املآكل واملشروبات يكاد املـرء مـن حـالوة طعمهـا أن تـتلمّظ ويسـيل
لعابه ويف ايحالة الثانية يصف سلس أنس كامل املعدّات من مطرب مجيل اويا حسن الغناء وما يوجد يف هذا اجمللس من أنوار سلوّة
وفرش مبثوثة وأكواب مصفوفة والغذاء هنا غذاء الروح والوجدان واملائدة مائدة القلب واإلحساس .وقبل أن يبدي عيسـى رأيـه يف
1ـ ايحزقة وايحزق العظيم البطن القصري وإذا مشى كأنه يدير علزه.
7ـ القرن بالقصر :دويبة تشبه اخلنفساء طويلة الرجلني .
9ـ متربنسا من تربنس إذا لبس الربنس وهو كل ثوب يكون غطاء الرأس جزءا منه متصال به.
1ـ الغنج ايحسن يشكومن ثقل الدين عليه بثقل مطالبة الغرماء له كأمنا حيمل على هره ما ال حيتمل وزاده ثقال مطالبة طلته أي زوجته حهرها.
7ـ إن التهكم قد يلتبس بالدعابة ،أما الدعابة فهي تفكه بني األوداء واألادقاء وليس هلا من غرض إال الضحك واإلضـحاك ومـن هنـا يغايرهـا الـتهكم،
ألنه يرمي إ اإلاالح والتهذيب ( ايحويف ، 7117 ،ص .)191
9ـ «الدُّعصابصة»:جاء يف اللِّسان « :داعبه مداعبة :مازحه ،واال سم :الدعابة .واملداعبة املمازحة ،والدعابة :املزاح واللعب ،وأ دعب الرجل :أملح؛ أي قال كلمة

مليكة» (لسان العرب،مادة «دعب») ،وكـثرياً مـا يتـداعب األاـدقاء ،ويتبـادلون الفكاهات،طرحـاً للكلفـة وثقـة باأللفـة ،وتروحيـاً عـن الـنفس ،وسلبـة
للسرور ،وإ هاراً للمقدرة ،على املزاح دون جرح لآلخرين وإيالمهم .وهم حني يتداعبون ،يتخذون من بعض الصـفات الـيت اشـتهر بهـا الصـديق مـادة
للضحك فيصورون جانـب الضـعف مضـخمًا أو معكوسـًا أو مقلوبـاً ،فيتهكمـون ولكنّـه تهكّـم غـري مـؤمل حتـى ال تتحـول دعابـاتهم إ مـا يشـبه اهللـاء
والتحقري ،فالدعابة حتتاج إ

تغض من قدره (القزحية ، 1661 ،ص.)711
مهارة يف التعبري والتصوير حبيث ال تؤذي الصديق وال ُّ
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املائدتني السابقتني يبادر الفتى بواف مائدة ثالثة حتوي ألواناً من السمك النهري والباذجنان املقلي والتفاح اجلين وهيّـأ هلـذا الطّعـا
مكانا شاعريا مجيال ساحريا على مضلع مري (الشكعة، 1619 ،ص .)919

هنا يتمّ التهكم بالواف الدقيق الضاحك لألطعمة وتوشّي املقامة باوسّنات اللفظية والتالعب باأللفا  ،وهذا كله تخلق اورة
فنتازية رائعة تسحر عقولنا حبيث نستغرق يف اخليـال فنلـد أنفسـنا بغتـةً يف املشـهد املواـومب وجنيـب عفـو اخلـاطر :حنـن أيضـا عبـاد
الثالثة ،فلنقرأ ما يلي« :ثمّ يعيدها قال عيسى بن هشام :أنا عبد الثَالثَةِ فَقالَ الةُالمُ :وأنا خادمها ...لو كانت» (اهلمذاني، 1116،ص )176

وهذا هو الردّ باملثل ألنه يكون مبنيا علـى التعـبري ومراعـاة اللفـظ الـذي نطـق بـه األول "عبـد" املفـردة الـيت يعيـدها الشـخص الثـاني
بتصرّمب قليل فيها فريدّ الثاني بلفظ سانس للفظ األول ويؤدي به املعنـى ا لـذي يريـده" :أنـا أيضـًا خادمهـا" والغريـب أننـا نـزعم يف
الوهلة األو أنهما يقصدان معنى واحدا إال أننا نفاجئ عندما جند الثاني يقصد بكالمه معنـى تختلـف عـن األول،فالعبـارة بعـدها:
"لو كانق "...تدلنا على أن هذا املعنى الثاني ةتلف عن األول فهو الردّ باملثل .
وأخرياً هذه املداعبات كلها تصل إ عقدة القصة اليت هي تأ ّز األحداث وتشابكها قبيل الواول إ ايحلّ ،والعقـدة يف مقامـة
الكاتب هذه تبعث على الضحك أكثر من العناار األخرى للقصة وما يلفق النظر أن الضحك املنبعث من العقدة تختلف عمّا سبق
اختالفاً بسيطاً فهذا هو الذي يُطلق عليه التناقض املضحك1؛ فالغال يُتوقّع منه أن يظهر ردّ فعل معلـو إال أنـه يقـو حـا النتنبّـأ بـه
فيباغق الغال ُ الراويص ،عيسى بن هشا  ،بردّه عليـه .فعنـدما نكـون علـى اسـتعداد لنليـب سـؤال املـتكلم ونقبـل املائـدات الـثالث
نفاجصئ حا النتوقعه فنعلب ونضحك ونقول عفو اخلاطر :يا لك من فتى حاضر البديهة« ،إذ يقول ... :لوكانت » ،فقال عيسى بـن
هشا  « :ال حيّاكَ اهلل ،أحييتَ شهواتٍ قد كانَ اليأس أماتها؟ فمن أيِّ اِخراباتِ أنت؟ ( "...املصدر نفسه ،ص ،)176وبإمكاننا أن نعترب هـذه
العبارة من القلب والعكس ،7وهذا يعين قلب اجلواب الذي يتوقّعه القائل ،وهو الراوي هنا ،من السامع ،وهو الفتى.
د) التهكم النفسي ـ االجتماعي استعانة بالقلب والعكس قائماً على التناقض والتغافل:
يف املقامة الواية،جند أبا الفت اإلسكندري تاجرا ـ فهو ميثّل طبقة التلار ـ يُلصهِّز ولده للتلارة يُوصايه بها ،ومينحه شفقة عليه ما
جرّبه طوال اشتغاله بهذه املهنة إال أن ما يهمّنا هو أن هذا التاجر يواي ولده حا ينايف القـيم األخالقيـة مثـل البخـل والكـذب وعـد
الثقة بالناس وايحذر من الفقر واقتناء املال حبيث ينبغي لإلنسان أن ينا وهو جائع ويدّخر نقوده ومثل هـذه النظـرة التلاريـة تتغلغـل
شيئاً فشيئاً إ كلّ العالقات االجتماعية حبيث يظن التـاجر النـاس ك لـهم أعـداءه يريـدون أن تخـدعوه والتـاجر جيـب أن يقـف مـنهم
1ـ التّناقض :الشيء املغاير للمعهود قد يثري امشئزازا أو إشفاقا أوضحكا ( ايحـويف ، 7117 ،ص ،)17ونسـميه« :التنـاقض املشـمئز» و«التّنـاقض املشـفق»
و«التناقض املضحك» ،و« هوقد ينشأ عن حرية الشخص بني عاملني خمتلفني :تناقض الكالم آخره أوله ،ت ناقض بني قول الشخص أووعظ إىل ااخرين وعمله يف
اجمللس نفسه ،تناقضٌ ينشأ من فهمٍ خطأ من قول اآل خرين واحلكم على أعماهلم على أساس هذا الفهم اِخاطيء ،أو القياس بني عاملني متناقضني ،ال ارتباط بينهما
يف الباطن ولكن هذا القياس صكيح يف صورته ،أو أن يكون الشخص يف ح الة تقتضي تارفاً معيناً معلوماً فإذا به يفعل أو يقول نقيض ما كان جيب أن يفعل أو

يقول( »...املصدر نفسه ،ص  17ـ .)17
7ـ القَلْبُ والعصكْس :وهو قلب املظهر إ نقيضه أو قلب الفكرة املعروفة إ نقيضها أو قلب اجلملة أو الفكرة ضـدّ قائلـها ،فيظهـر القائـل األول مناقضـاً
لنفسه ،فكأنِّه قال غري الذي أراد أن يقوله .وأيضاً قلب اجلواب الّذي يتوقّعه القائل مـن السـامع قلبـاً مفاجئـاً ال يتوقعـه ترتيـب مفـردات اجلملـة ترتيبـًا آخـر
جيعلها تفص عن معنى آخر وينقلها إ فكرة أخرى مغايرة للفكرة األو مثل نصيحة فاسد برعاية األخالق أو خدعـة شـخص غـريه فا ـدع هـو ،فإنهـا
تضحكنا (املصدر نفسه ،ص .)116

التهكم الفكاهي يف مقامات اهلمذاني
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باملرااد ويركز فكره يف حساب األربـاح واخلسـائر كالعـب الشـطرنج العبقـري .مقامـة "الواـية" قصـة فكاهيـة تقـو علـى التغافـل
والتناقض واملبالغة والتالعب باملعاني واأللفا والقلب والعكس .يعتمد التهكم هنا على املبالغة حينا ويعتمد علـى املفارقـة واجلمـع
بني النقيضني حينا آخر إلبراز املعامل وجتسيم الصور ،فيلري يف هذه القصة تناقض خالمب ما ألفناه؛ جند شيئاً من هذا التناقض بني
كال التاجر يف البداية والنهاية ،فهو يبدأ حبمد الن

والصدق والثقة واملالينة وتخاطب ابنه بالعبارة اللطيفة "يا بينّ" ،وهو يقول« :يا

بُنَيم إنّي وَثَِقْتُ بِمَتانَةِ عَقْلِ َ وطَهارَةِ أصْلِ َ» (املصدر نفسه ،ص ،)711عندما نصل إ وسط الواية نباغَق حا نسـمعه مـن واـايا منافيـة
للسلايا ايحسنة والكال ينتهي بالشتائم اليت تُهدي إ أمّه املسكينة « :يَا ابْنَ اِخبيثةِ! يَا ابْنَ الْمَشْؤُو َمةِ! ال اُمّ لَ َ!» (املصدر نفسه ،ص 711
ـ .)719

هذا نوع من التناقض أن يتكلّم الشخص كالماً يريد به اإلاالح ويغفل عمّا فيه اإلفساد ،فما هو مألومب عند الناس أن السخاء
ممدوحٌ واخلساسة مذمومة ،وكان البخالء مبغوضني إ الناس ،لكن التاجر حيـذّر ابنـه مـن الكـر  ،حبمـد الـن واالسـتعانة حـا هـو
مألومب وبديهي ليزيد من تأثري كالمه يف ابنه« :بلى إنّ اهلل لكريم ،ولكن كرم اهلل يَزيدُنا وال يَنْقَاُهُ ... ،ومن كانت هذه حاله فلتكرم خااله»
(املصدر نفسه ،ص  ،)717و يستعني الكاتب بالتالعب املعنوي 1مثل" :األسلوب ايحكيم" فنلد شيئاً من هذا األسلوب يف قـول األب
وهو ينوي إقناع ابنه« :إنم اهللَ كريمٌ ،لِأنّ كرمَ اهللِ ال ينقص من خزائنه شيءٌ» ،ومثل التشبيه وضرب املثل ،حنو « :كُحنْ مَحعَ النّحاس ِ كَالعِحبِ

الشطرنج خُذْ كُلم مَا مَعَهُمْ وَاحْ َفظْ كُلم مَا مَعَ َ» أو« فَأَمما كَرَمٌ ال يَزيدُكَ حتّى يَنْقُاَين وال يَريِشُ َ حتّى يَبْر ِيَين 2فخذالنٌ ال أقوُ ُل عَبْقرَيٌّ ولكِنْ بَقَر ِيٌّ»
أو « إنم اهلل كريمٌ ،خدعة الام عن اللنب» ( 9املصدر نفسه ،ص  717ــ  ،)719أما مـا يسـرتعي االنتبـاه فهـو أنـه ال ميكـن اسـتخدا أسـلوب
التناقض إال بالتغافل فيفضي إ

هور ضرب من الفكاهة أال وهو القلب والعكس .فمبالغة التاجر يف إطراء اخلسّة والبخل حتطّ من

شأن الكر والسخاء وتنقلب املنظر العالي للكر إ منظر زري يف نظر االبن ،فال نكاد نصبّ جا غضبنا على التاجر البخيل حتّى
يهدّئنا الكاتب بأسلوبه الفكه وما جيري فيه من التغافل والتناقض واملبالغة فيها يُضحكنا ،وما يهدمب إليـه هـو أن ينقـد البخـل الـذي
يشيع يف بيئته بقصاص غري مباشر وهو التهكم.
هـ)التهكم النفسي ـ االجتماعي استعانة بالت هكم الشخصي والتخلص الفكه معتمدا على التغافل
املقامة املضريية حتدّثنا من تاجر يدعو بطلنا أبا الفت اإلسكندري إ املضرية ـ وهي طعا ٌ من يحم ولنب ومحوضة ـ إال أنه يلعـن
الطعا ومن طبخه ومن يأكله ،فيسأله امل ضيف عمّا سبّب هذا اللعن فيحدّثه عن تاجر دعاه إ مضـرية ببغـداد وهـو «رجحل الفاحاحة

يدعوها ،فتييبه والبالغة يأمرها فتطيعه» (املصدر نفسه ،ص  ،)111فمن جنده يف معظم املقامات حمتاالً ،مدهناً ،متحذلقاً يلعب هنا دور
التعيس املخدوع الذي يُلقَي يف فخّ تاجر ثري متغافل أناني و يروي قصة ا داعـه بلسـان بليـُ وينقـل أحاسيسـه الـيت جربهـا يف كـل

يحظة بأسلوب التهكم الشخصي إ القارئ .وأساساً على ما يشرحه ايحويف من التهكم الشـخص بنفسـه (ايحـويف ،ص  719ــ ،)769

1ـ اللعب باملعاني ضرب من الفكاهة وهوأنواع شتى منها :الكناية ،والتورية ،وأسلوب ايحكيم والتعريض (املصدر نفسه ،ص.)96

7ـ راش السهم يريشه الزلق عليه الريش ،وبراه يربيه :حنته .فالكر ال يزيد اآلخذ حتى ينقص من املعطي.
9ـ قوهلم إنّ اهلل كريم فهو يفيض من كرمه على عباده إذا أنفقوا من ماهلم فإنّ هذا الدليل منزلته من عقل العاقل منزلة خدعة الص اليت يلهونـه بهـا عـن
طلب اللنب فكما أن تلك اخلدعة ال أثر هلا عند املدرك الراشد وإنّما أثرها عند الص الغريركذلك هذا الدليل ربّما يقنع به املغفلـون ال اونكـون فـإنّ كـر
اهلل  ال ينقص شيئاً ممّا لديه وكرمنا يأتي على ما يف أيدينا.
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ميكن أن نعدّ هذا اللون من التهكم أشـدّ ألـوان الـتهكم إثـارة للضـحك ،ألن البطـل شـخص فكـه خفيـف الـروح ،ويصـوّر ذاتـه يف
مواقف اإلحراج والضعف واال رتباك والغفلة ويتندر بغفلته ،فيبعث على الضحك أضعافاً مضاعفة ،وهكذا يكون تهكمه نوعاً من
الثأر السليم والقصاص العادل .فبهذا التهكم الظريف يسخر من غفلته وينفّس عن غيظه املكنون يف ادره ويهزئ مـن اجملتمـع ومـا
حيدث فيه ،كما أنه يصون نفسه من تهكم أادقاءه به ،أو هو يتهكم بنفسه لرغبته الشديدة يف الفكاهة فال يفوته أحدٌ حتـى نفسـه،
فيتخلّص من املأزق الذي يرتطم فيه أال وهو أكل املضرية ثم نرى أن ردّه اولـى بالفكاهـة يقنـع األاـدقاء وينقـذه مـن لـومهم عليـه
ويقبلون عذره ونذره« :فنذرت أن ال آك ل مضرية ما عشت فهل أنا يف ذا يا أهل همذان وامل؟ قال عيسى بن هشام :فقبلنا عذره ونذرنا نذره
وقلنا قدميا جنت املضرية على ااحرار وقدمت ااراذل على ااخيار» (اهلمذاني، 1116،ص )119

وكذلك اهلمذاني يصف وافاً ضاحكاً بعض املظاهر االجتماعية يف عصره ويرسم اورة دقيقة هلا كأنها نسخة طبـق األاـل،
فيصور تاجرا بغداذيا يعيش يف حيّ تختصّ باألغنياء ،يبيّن كيف يللأ التاجر البغداذي باأللفا والعبارات اليت تشمئزّ منهـا النفـوس
ويــتهكم بالصّــفات الدّميمــة يف هــؤالء األغنيــاء منهــا :الثرثــرة والعلــب بــالنفس .ويصــف ك ـل شــيء ولوكــان شــيئا تافهــا منحطــا
كاملرحاض ،أو يتّله خالمب ذلك فيصف مجال زوجته وحسن خلقها وطينتها وحذقها يف اناعة املضرية ،والعشق بينهما وتنافس
األخيار يف نزول ايحي الذي يقيم فيه ،وباب داره وانعتها وشـكلها وحـذق جنارهـا وأاـل غالمهـا حتـى يصـل إ اخلـوان واخلبـز
واخلباز والدّقيق واملل ومن الصفات السيئة اليت جيرحها الكاتب بسها نقده اشرتاء البضائع بـثمن سـس مـن النـاس وبيعهـا بأربـاح
مضاعفة ،أما ما يؤملنا فهو أن التاجر يشكر اهلل حا وفقه يف ةادعة الناس« :فَأ َخذْ ُتهُ مِنْهَا إخْدَةَ خَلْسٍ .وَاشْرتي ُتهُ بِثَمَنٍ خبْسٍ وسيَكوُنُ لَهُ نفَعٌ
واهِرٌ ور ِبْحٌ وافِرٌ بِعَوْن ِ اهللِ ودَوْلَتِ َ وإنّ ما حَدمثتْ َ بِهَذا احلَديِث ل تَعلَمَ سَعَادَةَ جَدّي فِي التميارة ،وَالسمعَادَةٌ تُنْبِطُ الْماَء 1مِنَ احلِيارَةِ» (املصدر نفسـه،

ص ،)111ويللأ الكاتب إلضحاك السامع بأسلوب التهكم الشخصي فالتاجر يتهكم بعيوب نفسه ،منهـا أنـه يعلـز مـن اإلجابـة بــ
"ال" أما من يطلب منه شيئاً .التاجر املتغافل يثرثر وثرثرته تتي فراة للكاتب ليصوّر غضب البطل الغافل الذي يشتدّ من يحظـة إ
يحظة ليفهم السامع أحاسيسه جيداً« :فقلت أهلل اك رمبا قر الفرج وسهل املخرج  ...فقلت هذا الشكل ومتى ااكل  ...قال أبوالفتح فياشت
نفسي  ...قلت قد بقي اِخبز وآالته وصفاته واحلنطة من أين اشرتيت أصال  ...وقد بقي احلطب  ...واِخباز وصفه واِخمري وشرحه  ...هذا خطب
يطم وأمر ال يتم( »...املصدر نفسه ،ص .)119 ،117

يف هذه املقامة تعدّ ثرثرة التاجر ،وةادعته للناس ،وما يعقبها من ايحمد هلل كلها مـن عالمـات الغفلـة ،لكـن التـاجر ــ وإن هـو
عامل بغفلته ـ إال أنه ال يستطيع أن مينع نفسه منها وهذا يدلّ على تغافله .يثرثـر وهـو يعلـم أن الضـيف قـد تعـب مـن ثرثرتـه غـري أنـه
يتغافل وهذا ميكن أن يرجع إ أن التاجر يريد أن يفت باب التقرب بينهما ،أو يسخر منه وتدلّ العبارات التالية على هذا اإلدعـاء:
«يا غالمُ اِخُو انَ ،فَقَدْ طَالَ الزممَانُ ،والقااعَ ،فقد طاَلَ املااعُ ،2وَالطَّعَامَ ،فَقَدْ كَثُرَ الكَالمُ( »...املصدر نفسه ،ص .)111

ص دمـاء الفقـراء الـذين يعـانون مـن اهلـوّة الواسـعة بـني
نرى التهكم بنفسيات طبقة األثرياء واملستغلّني الذين ا غتنموا الثروات ح ّ
طبقات اجملتمع .هذا التهكم االجتماعي استعانة بالتهكم الشخصي معتمداً على املبالغة يف غفلة البطل وتغافل التاجر ،يسوق غضبنا
إ ضحك مرّ  ،فتنتهي القصة نهاية كوميدية فالبطل الغافل الذي ملّ من ثرثرة التاجر يبحث عـن مفـرّ فيهـرب بأسـلوب "الـتخلص

1ـ تنبط املاء تستنبعه منها وايحلارة يف يبسها ليسق مظنة املاء ومن ساعده البخق تراه يكسب من حيث ال مظنة للكسب.
7ـ املصاع فعال من مااع القو ممااعة ومصاعا جتالدوا وتقاتلوا كأنه أحس بإطالته يف واف زوجته.
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الفكه" عندما يقول« :حاجةً أقضيها» ،كأنّه يعترب الذهاب إ املرحاض مللأ له ليتخلص بـه مـن التـاجر وهـذا يـدلّ علـى املقـدرة
البيانية على الردّ املناسب وسرعة اخلاطر ،فإنّ ردّه هذا يبعث على الضحك« :فَقُمْتُ فقال :أيْنَ تريدُ فَقُلْتُ  :حاجةَ أقْضيَها .فقال يا مَواليَ

تريدُ كنيفاً يُزْر ِي بربيعِيِّ ااميِر ِ ،وخَريِفيّ الوزير( »1املصدر نفسه ،ص ،)119فلعل حيدّثه عن املرحاض ووافه بأنّه فرش باملرمر وهو يف
نهاية الزلق حبيث يتمنّى الضيف أن يأكل فيه ،ويردّ البطل بلون آخر من الفكاهة وهو الردّ باملثل « :فَقُلْتُ :كُلْ أنْتَ مِنْ هذاَ الْيِرا ِ ،لَمْ

يَكُن الكنيفِ يف احلِسا ِ» (املصدر نفسه ،ص  ،)119والطُّرفة يف هذا القـول هـي أن املـتكلم األول يقصـد إ االسـتهزاء بالسـامع ،فـإذا
بالسامع يباغته بردّ أشد تندّرا وأ كثر استهزاء وأدعى إ الضحك .وهو يف ردّه حاضر البديهة ،سريع اخلاطر ،ماهر يف اختيـار الـرّد
اجملانس للكال الذي يسمعه .إال أنه ال يفارقه طائر الشؤ فيعدو الضيف واملُضيف يعدو وراءه ويناديـه" :يـا أبـالفت املضـرية" و ـنّ
الصبيان أن املضرية لقب له ،فنادوه هم اآلخرون باملضرية ،فرمى أحدهم حلراً من فرط الضلر ،فأاـاب رجـالً عـابراً فأسـلنوه
لسنتني فكافئوه لذنب مل يرتكبه.
إن التالعب باأللفا املثرية والتالعب باملعاني مثل التشبيه والتمثيل وما إ ذلك تعدّ من أساليب تقوّي الفكاهة وجتذب املستمع
وتؤثّر يف اإلنسان تأثرياً ال نرى يف نص تخلو من هذه اوسّنات البديعية:
« فِي قَاْعَةٍ يَز ِلُ عَنْها الطَّرْف 2ويَموُجُ فِيِها الظَرْفُ»( :اجلناس) « ،الدهر حبلي ليس يدري ما يلد»( :التمثيل)«،ووَننّا ،يَمْزَحُ فَحإذا اامْحرُ
بِالضِّدِّ وإذاَ الْمِزَاحُ عَيْنُ اجلد»( :الطباق ) « ،وهِيَ تَدوُرُ فِي الدُّور ِ :مِنَ التمنُّور ِ إىل الْقُدوُر ِ ومِن القُدُور ِ إىل التّنوّر»( :العكس)« ،ولزمين مالزمة

الةريم والكلب اصكا الرقيم»( :التشبيه) وهلمّ جرّاً.
نتائج البحث
بعد دراسة التهكم يف مقامات اهلمذاني حصلنا على نتائج منها:
 1ـ التهكم أسلوبٌ فكاهي غاية من غايات املقامات :آثره اهلمذاني يف مقاماته هذا األسلوب لغاية تهكمية نقدية إاالحية،
عمله مصداق« :سريين يف خرزة» ،فيمكن إضافة هذه الغاية إ جانب الغايات األخرى اليت ذكرت يف الكتب األخرى ،منها
الغاية التعليمية للناشئني وهي تعليم اللغة وأنواع البديع والتمرّن على اإلنشاء ،والغاية الثانية هي إ هار تفوّقه يف اللغة والبديع
والوقومب على مذاهب النظم والنثر ،والثالثة هي التسلية واإلضحاك .فاهلمذاني ال تختار إنشاء املقامات هلذه الغايات فحسب وإمنا
اختارها يف تهكم حا جيري يف اجملتمع من التقاليد والظرومب االجتماعية واالقتصادية كشيوع الكدية واألدب السوقي الذي يتكلم به
الناس وثقافتهم املنحطة ،فاستفرغ سهوده يف االختيار الدقيق ألسلوب الفكاهة و أسلوب األقصواة والشخصيات بالدقة
واإلمعان وواف نفسياتها و وكل هذا يدلّ على أن اهلمذاني ليس أديبا منعزال عن الناس أو معلم اللغة وحدهما ،بل هو مُصل ٌ
شع وعامل نفسي فحل يقف على ما ينتج الضحك الساخر املرّ من الفوائد الرتبوية اإلاالحية فيتخذ من التهكم هدفا لسهامه
الفكاهية.

1ـ كنيف ااحب القصة يزري وينتقص حبسنه ونظافته قصر األمري املختص بإقامته أيا الربيع ،ومثله خريفي الوزير.
7ـ أراد من الطرمب البصر ،فهو يصف القصعة بأنها المعة اجلوهر كأنها مضيئة ،يزل أي يزلق البصر عنها لشدة نقاوتها.

22

حبوث يف اللغة العربية وآدابها :نصف سنوية علمية حمكمة لكلية اللغات األجنبية جبامعة إصفهان (ربيع وصيف 0341هـ .ق0434 /هـ .ش) ـ العدد 01

7ـ استخد اهلمذاني التهكم االجتماعي والنفسي أكثر مما استخد أقساما أخرى من التهكم ،ثم إنه مل يصرّح بالتهكم
السياسي يف املقامات خالفاً للفروع األخرى ،فإذا أردنا أن نبحث عن التهكم السياسي جيب أن نتوغّل يف املخبّآت ،فالكدية و هور
طائفة من بين ساسان املتكدين والظرومب االقتصادية السيئة للملتمع والفلوة العميقة بني الطبقات االجتماعية ،كل هذه الظواهر
والتهكم بها تُرينا تأزّ الظرومب السياسية وعد كفاءة الزعماء يف البيئة العباسية اليت عاارها الكاتب وهذا ميكن أن نعتربه نوعا من
التعريض السياسي ،فاهلمذانى يصبّ من خالل املقامات جا غضبه على ايحكومة .مل جند أثراً للتهكم الفردي وهذا إن دلّ على
شيء فيدلّ على أن اهلمذاني ال يرمي سها نقده متبعاً أهواءه وأيضا مل يستخد التهكم الشخصي وهو يلو نفسصه على غفلته إال
ليلقي الضوء على العيوب اخللقية وعندما يستعمل التهكم اجلسدي يهدمب إ استدعاء انتباه القارئ ملا تختفي وراء الكواليس وهذا
يظهر يف املقامة املكفوفية وجيب إشارة بأنه ميكن هور أنواع من التهكم فى مقامة واحدة .
 9ـ متّ التهكم االجتماعي والنفسي باجملتمع بنلاح يف املقامات ،ألن التهكم االجتماعي حيتاج إ خبري اجتماعي عـامل بـأحوال
اجملتمع ،وإ عامل نفسي له خربة باألمراض النفسية ،وإ عامل لغوي وأستاذ يف مذاهب الكال والتعـابري املختلفـة الوجـوه ،وإ
أديب ساخر فنان وأخرياً إ معلّـم أخـالق لـه معرفـة عميقـة باملثاليـة األخالقيـة فينقـد املسـاوئ الفرديـة واالجتماعيـة و يطـرح هـذه
القضايا بطريق غري طارد القارئ وال مُملّه ،إذن جعل اهلمذاني معدّات نصب عينيه للتهكم منها:
أ .أسلوب النقد غري املباشر يف القصة الفكاهية :الكاتب يعرمب جيدا أنه من طبيعة البشر أن ميـلّ النصـ أوال وايحـاكم اجلـابر ال
يغض العني عن الكال الناقد ثانيا فالجتذاب املستمع من جهة وألمنه من حكا عصره من جهـة أخـرى فيتخـذ أسـلوبا غـري مباشـر
فهو أسـلوب األقصواـة والـتهكم وحيـثّ القـارئ علـى الـتفك ري يف نفسـه ويف عمـق الرذايـل يف اجملتمـع ليصـل مـا فيـه مـن العيـوب
واألخطاء فكأنه يُنذرنا ويقول :أنق اجملتمع ،أال ف نفسك يصل ف اجملتمع.
ب .األدب الواقع والقلم الصادق :بيان الصادق لواقع اجملتمع من أسرار املثري يف توفق التهكم وجذب املستمع وخلود اهلمذاني
ومقاماته يف قلوب الناس:
ـ األدب الواقع :تعاجل املقامات أشكال الواقـع ومشـاكل اجملتمـع ك مـا هـي مـن خـالل حياتـه اليوميـة مبشّـرًا بـايحلول ،وتسـلّط
األضواء على جوانب هامة يريد الفنان إيصاهلا لللمهور بأسلوب يسلّل الواقع بدقائقه .فاهلمذاني هو كاتب واقعيّ شع يقـرتب
من الناس ويتعرّمب على أحواهلم من اللغـة واألدب والتقاليـد والثقافـة وهـذا هـو الـذي أدّى إ أن تتغلغـل إبداعاتـه ال يف األذهـان
وحدها بل يف القلوب.
ـ القلم الصادق :فالكاتب يصور ايحياة اليومية بصدق وأمانة ،دون أن يدخل ذاته يف املوضوع ،وهذه امليزة؛ أي اوايدة هي مما
حيتاج إليه اهلمذاني ،كمصل اجتماعي يريد نقد املساوئ االجتماعية والفردية ،نقدا عاما تابع الشمول والكلية ،ليس ناشئا من
األغراض النفسية أو حقدا شخصيا أو الثأر لشخص خاص بقلمه ويريد إ هار الضعف يف املوازين الكلّية وسخريّة هذه العيوب
دون إزعاج مستمع ،كما أن املستمع ال يرغب يف استماع تصفية ايحسابات الشخصية للغري ،نتيلة هلذا النوع من التعبري ال يظن
القارئ أنه هو املقصود حوضوع املقامة وافاته السيئة ،ثم القارئ ينحّي نفسه جانبا ويأخذ جانب ايحياد من األمراض النفسية
واخللقية ،فهذا املنهج رحا يكون أحسن فراة حيمل القارئ على التفكري يف نفسه الجتثاث مثل هذه األورا اخلبيثة وإزالة هذه
العيوب عن نفسه.
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ج .املقامات ختلو من التهكم الفردي والشخصيتان أي البطل الرئيسي ـ أبو الفت اإلسكندري ـ والراوي ـ عيسى بن هشا ـ
ثابتتان يف املقامات كلها ،فذلك اخللوّ وهذا الثبوت يدالن على أن اهلمذاني مل يسدّد سها تهكمه إ شخص خاصّ أو طائفة
خااة إال أن الشخصيتني املذكورتني آنفاً متثّالن الفئات االجتماعية اليت تنتميان إليها فقد نصمصق فيها أعشابٌ ضارّة جيب أن تُقتلع.
د .اإلبداع والدقة يف اختيار كل نوع من الفكاهة يف مكانه وفقا علـى شـدّة أمل املثلبـة وضـعفها أو شـدّة الضـحك وضـعفها هـدفا
للتهكم :فاهلمذاني كطبيب حمرتمب حاذق يصف العقاقري للمريض وفقـاً لشـدّة املـرض فكلمـا اشـتدّ املـرض أواـى الطبيـب بتنـاول
جرعة أكرب من الدواء .فها هو اهلمذاني جييء بالتهكم قائما على التغافـل يف مقامـة ،ومعتمـداً علـى املبالغـة أو التالعـب باأللفـا
واملعاني أوالقلب والعكس يف مقامة أخرى .يلمّ اهلمذاني بأنواع الفكاهـة ـ املوجـودة فـى مقاماتـه ـ إملامـا ال يـرتك لنـا سـاالً لسـيطرة
االمشئزاز أو الشفقة أو الغضب على الضحك ولو يحظةً.
هـ .التهكم الفكاهي :إن التهكم حيزاته كالصراحة واملرارة ال يسفر عن الضحك اجملرّد من ناحية و من ناحية أخـرى أن الـتهكم
قد يلتبس باهللاء أو التعريض أو السباب وغريها فال يفضي إ الضحك بل يثري يف السامع ردود فعل أخرى وهـذا مـا يباعـد بيننـا
ج كفّـة الضـحك علـى غـريه يبـدع
وبني الضحك كالسخط أو االمشئزاز أو األسـف أو االسـتغراب ،فبمـا أن الكاتـب يريـد أن تـر ص
الــتهكم الفكــاهي وهــو :الــتهكم بــالعيوب (مشــتمال علــى العيــوب اجلســدية ،والشخصــية ،واخللقيــة ،والنفســية ،والسياســية
واالجتماعية) ،قائما على أغراض التهكم ،معتمدا على أنواع الفكاهة ،وحسن تغافل األديب واملرح النفسي عنده حتى ينتهي إ

ضحك مرير مُصل يسوق القارئ إ أن يفرّغ أحاسيسه كالغضب أو الرمحة أو اإلشفاق .
و .التهكم الفكاهي يلزمه حسن التغافل :التهكم بالعيوب قد يثري أحاسيس متناقضة للضحك كاالمشئزاز والسخط والتأسف
وغريها وال يؤثر يف القارى فحسب وإمنا يؤثر على كيفية تعبري الكاتب ،فحسن التغافل وما يتبعه من املرح النفسي وسعة الصدر
عند الكاتب الفكاهي يف بيان فكه من العيوب ،مقدمة للتمثيل على خشبة مسرح األدب الساخر ،كما يواي الكاتب يف معظم
مقاماته باختاذ التغافل كأحسن أسلوب للعيش يف ستمع يكثر فيه ايحمقى واملغفّلون.
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