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Humor in Ottoman Egypt 

 
Abstract: There is no doubt that humor and laughter are both consider as subjects 

that attract the attention of writers and intellectuals through history, this is for the 
importance of humor and laughter in people's life as they express through humor and 
laughter their values, ideas and cultures. Humor was and still one of the most important 
characteristic of the Egyptians. As they have a passion to jokes that glow in their 
conversations in the most critical and embarrassed situations. You can find them 
laughing, mocking and make fun in adversity and prosperity alike. Islam does not forbid 
reasonably accepted laughing and joking that are free of immorality and vulgarity. The 
Prophet (PBUH) was laughing and joking and the Companions and the Ancestors were 
laughing and joking too.  
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 مقدمة

الشك أن الفكاهة والضحك من املوضوعات الىت جذبت اهتمام الكتاب واألدباء واملفكرين 
على مدى التاريخ ، وذلك ألمهية الفكاهة والضحك ىف حياة الشعوب الىت تعرب عن طريق الفكاهة 

 . والضحك عما ا من قيم وأفكار وحضارات 

ففيهم شغف بالنكتة والنادرة الىت تربق ىف  وكانت الفكاهة وما زالت أهم ما مييز املصريني ،
أحاديثهم ىف أحرج املواقف وأدقها ، وجتدهم وهم يضحكون ويسخرون ويتهكمون ىف وقت الشدة 

 .  والرخاء على حد سواء 

حيث عن الضحك واملزاح املعقول املقبول اخلاىل من اون واالبتذال ،  مل ينهاإلسالم  كما أن
رضى اهللا عنهم أمجعني ميزحون  –زح كما كان الصحابة والسلف الصاحل يضحك ومي ρكان النىب  

ويضحكون ويتضاحكون ، فقد كثرت الكتابات والدراسات الىت تدور حول هذا املوضوع، وأدرك 
الكتاب العرب أمهية الفكاهة والضحك ، لذا أكثروا من احلديث عنهما وبيان آثارمها ، ويعد اجلاحظ 

بة ، ومن أشهر كتبه ىف هذا اال كتاب البخالء الذى مجع فيه الكثري من أشهر هؤالء الكتاب قاط
 . القصص الطريفة والنوادر الىت أظهر ا صورة البخالء ىف عصره وطريقة حيام وغري ذلك

وقد اختصت بعض هذه الدراسات بعصور معينة وأزمان حمددة ، ولكن كلما تعرضت إحدى 
العثماىن ، نسبت هذه النزعة إىل ما أصاب تلك الفترة من ضعف  هذه الدراسات للفكاهة ىف العصر

سياسى واقتصادى وظلم اجتماعى ، غافلني ما كان ىف هذه الفترة من أدب وشعر ونثر وفقه وفلسفة وغري 
ذلك من علوم ، ومتناسني ما كان ىف هذه الفترة من قوة سياسية ىف أكثر األوقات ، ىف كل ااالت 

 . ية واألدبية واالقتصادية السياسية والعلم

   :ـ الفكاهة ىف اللغة 
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فكههم مبلح الكالم : الفكاهة ىف اللغة من التفكه والتفاكه والتمازح و املزاح واملمازحة ، يقال 
أطرفهم ، وداعبهم ومزح معهم ، والدعابة هى املزاح واللعب واملضاحكة ، وقد تكون بالتحكم : ، أى 

 بذكر النوادر املستملحة الىت يضحك منها ) 1(لعبث واالستخفاف واالستهزاء وا

 .الناس وا يسمرون 

* * * * 

األقاصيص الىت تروح عن النفس أو الىت : األول : وقد عرفت النوادر قدميا ، على شكلني 
يراد ا أقاصيص فكهة قصرية سخرية حباكم أو معلم أو قاض أو : والثاىن . يقصد ا غرض خلقى نبيل 

 ) .   2(خبيل 

وكانت الرسائل اهلزلية واملقامات أحدث أنواع أو أشكال األدب الفكاهى منذ بدايات العصر 
العباسى ، وكانت الرسائل اهلزلية أحد أدوات املضحك ىف النوادر وامللح منذ بدايتها ، إذ أخذ الكتاب 

 ).    3(الساخرون ىف معارضة الرسائل اجلادة بأخرى هزلية 

ر وأحاديث ونوادر حيكوا ىف لياليهم املقمرة ، ويتفكهون ا ىف جلسام ، وكان للعرب أمسا
وانتشرت هذه القصص مع دخول اخليال فيها مع أخبار الفتوحات واحلروب ، وتنبع هذه القصص من 
احلياة اجلاهلية األوىل وأيام العرب وما ا من مغامرات وحروب ، واحلياة ىف صدر اإلسالم وما ا من 

ب وفنت وقصص حب ومغامرات ، واحلياة ىف العصر العباسى وما به من ترمجة عن الفرس والروم، حرو
واشتهر ىف تلك الفترة الكثري من القصص الشعبية مثل قصة عنترة، وذات اهلمة ، وسيف بن ذى يزن ، 

 ) . 4(ومحزة البهلوان ، وقصص ألف ليلة وليلة 

النادرة الىت حدثت بالفعل ، أو الىت هلا ظل من : ل وإذا كانت النوادر تنقسم إىل قسمني األو
احلقيقة أو هلا صلة ا ، والثاىن النادرة الىت خلتلقت اختالقًا ، ووضعت من نسج اخليال ، بغرض اإلضحاك 

                                                 

.    للدكتورة سها عبد الستار السطوحى ) عبد العزيز البشرى منوذجا ( السخرية ىف األدب العرىب احلديث ) 1(  
    477ص : مصر والشام للدكتور شوقى ضيف ) 2(
     65اية القرن الرابع ، مجال عبد الغفار إبراهيم بدوى ، ص املضحك وتطوره ىف النثر العباسى حىت) 3(

   57ص : السابق ) 4(
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، فقد كان لألدب العرىب ىف )5(أو السخرية ، والتشهري بأحد األشخاص ، مع صعوبة حتديد هذا األمر 
نصيبه من أدب النوادر والفكاهة ، وبرع كثري من الشعراء والكتاب ىف هذا النوع من العصر العثماىن 

األدب القائم على األحداث احلقيقية ، وعرف بعضهم باهلزل والفكاهة ، كاجلنيد الدمشقى ، الذى عرف 
ترمجته هلذا  زلياته النثرية ، وقد استطاع احملىب ىف خالصة األثر من رصد الكثري من هذه اهلزليات خالل

كامل األدوات ، حسن اآلداب ، لطيف املطارحة ، حلو احلديث ، :" األديب البارع ، فيقول عنه 
صاحب نكات ونوادر ورواية واسعة ىف األخبار واألشعار واألحاديث وعمر كثريا ، ولقى أساطني العلماء 

 ) . 6(وجالسهم ، والتقط من فوائدهم ، وروى عنهم 

وعاشر الوزراء ، ونادم الكرباء ، وتردد إىل األعيان ، وهام ىف الغيد احلسان : "  وقال عنه أيضا
، وكبري صغري ، إذا خالط الكبار يكرب ،  ، حىت صار شيخ الغرام ، ونقيب الوجد واهليام ، فهو صغري كبري

الناس إالَّ يود أن  وإذا خالط الصغار يصغر ، حمبوب قلوب األنام ، له فيها التصرف التام ، ال يراه أحد من
يكون له من الندماء واجلالس ، حيب التالق ، ويكره الفراق ، ال يودع مسافرا وال يعود مريضا ، وال 

 ).7" (النـزهات        يشيع جنازة إالَّ نادرا ، وكانت أوقاته مستغرقة ىف 

م من األيام وكان بعضهم جيعل من سوء احلال مادة لالستهزاء باآلخرين ، كما حدث ىف يو
عندما اجتمع اجلنيد مع الكرميى واستنشده بعض من األبيات الىت هجاه ا ، فلما أمت قراءا نظر إليه بنظر 

ويعلق احملىب على ذلك بقوله . أين األم املشفقة الىت تبكى عليك: املستهزىء به ، ومل يزده على أن قال له 
ث من أبيه ماالً كثريا فأتلفه ىف فترة قصرية ، وساء حاله وهذا كناية عن سوء احلال ، فإن الكرميى ور:" 

 ). 8" (إن قابلىن بكلمة لو صرفت عمرى ىف هجوه ما وفيت ا: فقال الكرميى . بعد ذلك 

كات األدب العرىب على مر حومن املعروف أنه كان للطعام دوره الكبري ىف كثري من نوادر ومض
حضر اجلنيد ىف ضيافة عند : مضحكات العصر العثماىن ، فقيل العصور ، وكذلك لعب دورا كبريا ىف 

أحد األعيان بدمشق فخلط ىف الطعام على عادته ، فأنكر فعله بعض من كان ىف الس ، فلما تنبه 

                                                 

،  103املضحك وتطوره ىف النثر العباسى حىت اية القرن الرابع ، مجال عبد الغفار إبراهيم بدوى ، ص ) 5(
104    

  490/  1: خالصة األثر للمحىب ) 6(

    491ـ  490/  1:  املصدر السابق) 7(

   494/  1: املصدر السابق )8(
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ىف الرز : ( ، فذيل له املنكر هذا املصراع بقوله ) سامح أخاك إذا خلط : ( إلنكاره أنشده قول احلريرى 
 ). 9) (والزرد فقط 

وقيل حضر األكرمى مساطًا وأمامه اجلنيد فبالغ ىف النهمة ، وكان ىف الس بعض األدباء فأنشد 
 : قول أىب حممد القزويىن الضرير ىف رجل أكول 

 )10(وصاحب ىل بطنه كاهلاوية    كأن ىف أمعائه معاوية

ملقرى ، وأمحد بن حضر اجلنيد ليلة ىف دعوة كان فيها حافظ املغرب أبو العباس أمحد ا: وقيل 
 : شاهني ، فلما قدم الطعام قام اجلنيد وتوضأ وصلى بعض ركعات ، فقال املقرى

ــلى  ــد يص ــام اجلني ق
. 

وحنن نأكل عنـه 
. 

 :  فقال ابن شاهني 

ــا  ــل اهللا من تقب
. 

) 11(وال تقبــل منــه   
. 

لنأكل معك خبزا وملحا ، فظن الرجل أن ذلك : دعا رجل آخر إىل منـزله وقال : " قيل و
فبينا مها . كناية عن طعام لطيف لذيذ أعده صاحب املنـزل ، فمضى معه ، فلم يزد على اخلبز وامللح

ال اذهب وإ: فقال له . يأكالن إذ وقف بالباب سائل ، فنهره صاحب املنـزل مرارا فلم ينـزجر 
يا هذا انصرف فإنك لو عرفت من صدق وعيده ما عرفت من : فقال املدعو . خرجت وكسرت رأسك 

 ) .12"(صدق وعده ما تعرضت له 

                                                 

. والرز لغة ىف األرز : ، وقال احملىب  491/  1: املصدر السابق )9(  

، وذكر والد احملىب أن هذا البيت ذكر ىف يتيمة الثعالىب ،  492ـ  491/  1: خالصة األثر للمحىب ) 10(
. الذى أنشد فيه من نسل معاوية واستجاد لفظه ووقوع األمعاء إىل جنب معاوية ملزية ثالثة ، وهى كون   

   492ـ  491/  1: خالصة األثر للمحىب ) 11(

   295/  2: الكشكول لبهاء الدين العاملى ) 12(
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: وجد يهودى مسلما يأكل شواء ىف ار رمضان ، فطلب أن يطعمه ، فقال له املسلم :" وقال 
 ) .13"(د مثلك ىف املسلمني أنا ىف اليهو: فقال . يا هذا إن ذبيحتنا ال حتل على اليهود 

سئل : وقد تعتمد النادرة على اللحن والتصحيف كما نرى ىف بعض هزليات البوريىن عندما 
وسئل عن اجلفن أهو . هو بالكسر ، ويستحسن فيه الضم : عن احلب ، هل هو بالكسر أو بالضم ، فقال 

 ).14(تح فيه العني هو بالفتح ويستحسن فيه الكسر ، وال تف: بالكسر أو بالفتح فقال 

ىف " يا أخى إمنا القراءة : فقال له شخص . بالرفع " ىف بيوت" قرأ بعض املغفلني :" وقيل 
ىف بيوت أذن اهللا أن :" يا مغفل ، إمنا كان اهللا سبحانه وتعاىل قال : فقال . باجلر " بيوت 

 ) . 15!(جترها أنت ملاذا ؟" ترفع

: كيف تنسب إىل اللغة ؟ فقال : نسانا فاضالً قال له سأل بعض املغفلني إ:"ومن ذلك قوهلم 
 ) . 16"(إنك لَغوِى مبني " أخطأت ىف ضم الالم ، إمنا الصحيح ما جاءت ىف القرآن : فقال له . لُغوى 

وكذلك استخدموا األلغاز واألحاجى ىف النوادر ، ومن ذلك ماروى أن أمحد الشاهيىن ألغز 
 ) . 17(قد صعب على استخراجه : البوريىن له قال  للبوريىن ىف سكني ، فلما فطن

وكذلك كان لبعض املشروبات الىت ظهرت مؤخرا ىف العصر العثماىن أثرها الواضح ىف 
القهوة والدخان ، وغري ذلك ، ومن ذلك ماروى : مداعبات أدباء تلك املرحلة ، ومن هذه املشروبات 

وكان فتح اهللا ، املعروف ) . 18(بابن السمان الدمشقى من أدب عبد الباقى بن أمحد بن حممد املعروف 
 ) . 19(بابن النحاس يتعاطى الكيف ، وله فيها نوادر 

                                                 

   296/  2: املصدر السابق )13(

  54/  2: خالصة األثر للمحىب ) 14(

   324/  1: الكشكول لبهاء الدين العاملى ) 15(

   325/  1: املصدر السابق )16(

  54/  2: الصة األثر للمحىب خ) 17(

    273ـ  272/ 2: املصدر السابق )18(

259ـ  258/  3: املصدر السابق )19(  
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وروى أن بعض الظرفاء كان يشرب اخلمر سرا ، وكان والده مينعه ، وما زال أبوه  
! أبيض، وهذا أمحر  اللنب: قال . لنب : ما هذا ؟ قال : يترصده إىل أن لقيه يوما ومعه زجاجة مخر ، فقال 

 ) .20(فخجل وانصرف وخالّه . صدقت ، ملا رآك خجل وامحر ، وقبح اهللا من ال يستحى : قال . 

وكانت األمور اجلنسية من املواد الىت يتندر ا على مدى العصور ، فكان بعض األدباء 
 :من أحدهم  يستخدمونه ىف السخرية من غريهم ، كما رأينا ىف سخرية عبد احلى طرز الرحيان

أال قُلْ ملن أبـدى اعتـذَارا وقـد أىب 
عليك أمـانُ اهللا مـا دمـت عنـدنا 

. 

ــذْرِ  ــك الع ــب ىف ذل يــا والر نزِيارت
ــليحِ مث ال    ــلِ والتشـ ــن القتـ مـ

).                                   21(أدرِى
. 

مذهب موالى : " وكتب شهاب الدين اخلفاجى يوما ألحد املغاربة وكان يقول بالظباء    
تقدمي الذكور على اإلناث ، وتطليق حورِ اجلنان بالثَّالث ، ألن الرجل خري من املرأة باالتفاق ، فلذا ختلَّف 

 : ، وتقدم حيث الشقاق ، كما قلت له أوالً ) 22(عن اخلالف

 ـوانِى أديبالغ ـالَ عـن حـبم
ــانِى  ــلُ املَع ــار ذا أه تــال اخ وق

. 

 ـــراثذا اكت حأصـــب اثـــدوبِاألح
 ــاث ــى اإلن ــذُكُور عل ــت ال لَّب23(فغ (

. 

يا : قال بعض األمراء جلنده " وكذلك كانت املعلومات املعكوسة أحد األمور املتندر ا ، 
 ) .24"(ال تقل ذلك فإنك أمرينا : فقال له أحدهم . كالب 

أين : طول ثقيل عند رجل ، فلما أمسى وأظلم البيت مل يأته بسراج ، فقال الرجل " وروى 
 ) .25"(فقام وخرج " وإذا أظلم عليهم قاموا : " إن اهللا تعاىل يقول : السراج ؟ فقال صاحب البيت 

                                                 

351ـ 350/  1: نفحة الرحيانة للمحىب ) 20(  

    271/  1: املصدر السابق )21(

.  نوع من الطيب ، ومن أعظم أجزائه الزعفران : اخلالف ) 22(  

   406ـ  405/  4: نفحة الرحيانة للمحىب ) 23(

  304/  2: الكشكول لبهاء الدين العاملى ) 24(
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: ، أعرج أعوج ، كما قال الفاضل ) 26(كان بدمشق خطيب يعرف بابن يونس : وقال احملىب 
فعرج إىل األرضِ ال إىل السما ، وغُرِس . قامت العصا بيده مكان رِجله ، وقلَّت أعواد األغْصان من أجله 
وكان من . ، ال يزالُ يرميه سهم االنتقاد  العود بكَفِّه ولكن ما أورق وال منَا ، وكان متهما ىف االعتقاد

إنه باطل ، ومن حلْى : فكتب يوما على حكمٍ لقاضٍ . جهله يتعرض للفُتيا ، ويعد نفسه أثْقَب القومِ رأيا 
مله فأحضره القاضى ىف جملسٍ غاص ، مجع بني عاملٍ وخاص ، مث أفسد ما قاله ، وما أه. احلقيقة عاطل 

 . من التعزير وال أقالَه 

فكتب بعض القوم فيه رسالة أوسع فيها املقال ، وقرظَ عليها علماُء ذلك العصر ، ومنهم السيد 
 : حممد بن على القدسى فقال 

وقفت على هذه الرسالة ، الىت سارت بسريتها الركْبان ، وتناقَلَها أكابر الفُضالء ىف هذا " 
قد تضمنت ما . وجدتها غريبةَ املثال ، معرِبةً عن قائلها بأن لسان احلال أفصح من لسان املقال ف. الزمان 

فإنه قد مشى على غريِ . انطَوى عليه هذا الغمر من القبائح ، وما انتشر منه هذا العمر القصري من الفضائح 
 : ىن االستقامة حسا ومعنى ، وأنشد قول القائل ىف ذلك املع

من يستقم يحـرم منـاه ومـن يـزِغْ 
 ــه ففات قَامــت ــف اس إىل األل ــر انظُ

  . 

ــتمكنيِ  ــعاف والـ ــتص باإلسـ يخـ
 ــون الن ــاج وِجــه اع ــاز ب ــم وف جع

. 

تصدر  للفُتيا مع أنه أجهلُ من توما احلكيم ، وأنصفه محار ابن حجيج ، فركبه ىف اللَّيلِ البهيم 
ومل يميز ىف . احلمد هللا سبحانه ، والشكْر له تعاىل شانه: قد فتح فاه جبهله ، وصدر فُتياه بقوله . 

ألنه رأى ىف . عول ، فكأنه اشتغلَ بباب البدل مع حبه ، فحصل له هذا الذُّهول السجعتينِ بني الفاعل واملف
ولو سئلَ ألبرز من ضمريِه . كتب النحاة املهذَّبة ، أن الفاعل على ما أسند إليه فعلُه ، فظنه ذه املرتبة 

 .هذا اخلاطر ، وحلف بأىب محزة أن هذا هو الظاهر 
                                                                                                                        

  308/  2: املصدر السابق)25(

هو شرف الدين حممود بن يونس بن يوسف احلنفى ، كان خطيبا طبيبا ، تلقى الفقه على الشيخ عبد الوهاب ) 26(
، وعن شهاب الدين أمحد  خطيب اجلامع األموى ، وأخذ الطب عن أبيه ، والقراءات والتجويد عن الشهاب الطيىب

بن حجر اهليثمى ، وابن فهد ، وتوىل خطبابة اجلامع األموى ودرس ىف املدرية اخلاتونية واجلقمقية ، وكانت وفاته 
  324/  4: خالصة األثر للمحىب : انظر ىف ترمجته . هـ  1008سنة 
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وطاملا عرج على درج املنبرِ ، وجعل أمرده أمامه ، ولوال التقيةُ جلعله إمامه ، وما تلفَّت على 
وإذا ترنم وأظْهر اخلُشوع ، واهتز لغريِ طَربٍ وأجرى .  ليقْتنِص ظَبيا أو يصيد غزاالً املنبر ميينا ومشاالً ، إال

أو ليخدع بعض احلضار ، . فألجلِ مليح رآه عند احملراب ، ومل يستطع أن يشافهه باخلطاب . الدموع 
 : تتصعد ،ومهجتى بنارِ الكَمد تتوقَّد فأنشدته ارجتَاالً ، وأنفاسى. من األتقياِء األخيار 

 العلُــوم ــنــلَ جِلَّــقٍ أيأفاض
ــقٍ  ــبكُم بِفسـ ــاهركُم خطيـ يجـ

. 

 ــوم ــال يق ــات ف ــدن م ــن ال وأي
 ــيم ــا احلكـ ــيكُم تومـ ويفْتـــى فـ

. 

وما كفاه أخذُه التدرِيس بالتدليس . وما كفاه ارتقى هذه املكانة ، إال بالرشوة والتزوير واخليانة 
حىت دخل على العلَماِء من غري باب ، ورد أقواهلم بغري . ، وخوضه ىف الفنت الىت فاق فيها على إبليس 

 . صواب 

ــالفا للخعــدم تــراه ــهكأن
  . 

ــلُ  ــوابِ موكَّ ــلِ الص ــى أه ــرد عل ب
. 

فيا أيها املُجترى ، والغمر املُفْترِى ، أراك قد سول لك زعمك الفاسد ، وصور لك فكْرك 
خلماء ومل يبق منهم أحد ، واتد ، أن اهللا قبض العالكاس اسلَّ النضاالً ىف كلِّ بلد، فتهؤساَء جر اسذ الن

 . كما ضللْت وتعديت ، وتنفق بضاعتك الكاسدة بقولك أفتيت 

ــرٍ  كَبتــلٍ م ــرج جاه ــوا ألع قولُ
ــدنا  نع ــك ــإنَّ حظَّ ــروم ف ــا ت دع م

  . 

ـ  ــد جـ ــدما ق ــةً وتقَ رِفْع ــب اَء يطْلُ
حتت احلضـيضِ ولـو عرجـت إىل السـما     

. 

بالذى هو من ذاك أعج كمكَّب، وعدمِ فهاملُر كلا يدلّ على جهمم كك . كالَّ ، إن أمرإن
يس هلم ىف الدهر من مماثل ، وهم مشغولُون بالعلوم وحتريرها ، ترى دمشق مشحونةً باألفاضل الذين ل

 . وتنقيح املسائل وتقريرِها ، وأنت تغالط بنفسك ، وتدخلُها مع غري أبناء جِنسك 

ب فينــا وذُو حلــنٍ ال يســتوِى معــرِ
  . 

 سـاُء والفَـرجلَـةُ العرغوِى البهلْ تسـت
. 
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وتترفَّع على من ال يرتضيك لتقبيلِ رِجله ، وال يراك أهالً خلدمة نعله ، دع الفخر فلست من 

ومالك شيخ ىف العلوم والتدريس ، . ا امليدان ، وال أنت ممن أحرز قصب السبقِ يوم الرهان فُرسان هذ
حىت أنشد لسانُ . سوى أىب مرة اللعني إبليس ، فما زلت تسلُك ىف مسالكه ، وتقع ىف مهاوى مهالكه 

 كالأفع ثبوخ كتريىف قبيحِ س كحال : 

تـى ىف جنـد إبلـيس فـارتقَى وكُنت ف
     هـدبع ِسـنأُح ـا كنـتيوم فلو عشت

  . 

بِى احلالُ حتى صـار إبلـيس مـن جنـدى     
ــدى  عها بــن ــيس يحِس ــقٍ ل سف ــق طَرائ

. 

ترهاتك وما أدناك ؛ فتضاعف  نرة املوىل وأقصاك ، وحجب مسعه عوملا تبني أمرك طردك حض
له الدعاُء من سائر الورى ، وترادف له الشكْر من أهلِ املدائن والقُرى ، فاهللا ميد أطناب دولته السعيدة ، 

 ) .27"(اله ويدمي صولَته الشديدة ، مبحمد وآله ، ومن سلك على منو

سالمى على من استعار الليلُ من سواد : " وكتب حممد الطيلوىن ىف هجاء القاضى عمر املغرىب 
خلْقَته ، واستفاد طُويس الشؤم من صورته ، واكْتسب النحسان من نحوسه ، وانكدرت النجوم من 

ما نبحت كالب . ن ، مترديا أرديةَ الذِّلَّة والصغار واهلوانال زال مكتِسبا تفاصيلَ اخلزىِ واخلذْال. عبوسه
وبعد فإن سألت عىن أيها اخلامل الذى لو قُدر على حمل . املغرب ، واستهانت عند من يهجو ويضرب 

زراء فمن فإىن حبمد اهللا من العزة والعافية ىف أعلى رواق، ممدوح بألسنة الو. الذُكُور لكنت أول حامل 
، )28(ال أرقَع قميصا ، وال أبيت خميصا . ىف عيشة راضية مرضية ونعمة سابغة سنية . دوم  باالتفاق 

وال رهنت منذ عمرى جوخةً وال صوفا ، وال تطَفَّلْت على خوان أنتظر فيه ) . 29(وال أستعملُ خبيصا 
وأسأل اهللا تعاىل أن ال تكونوا . ون ، وأرجو من اهللا ما ترجون وإىن خبريٍ كما ال تحب. حلمةً أو رغيفًا 

ومما أقْرع به مسعك أعاره اهللا الصمم ، وأملَّ بعينيك . كذلك ، وأن يوقعك ىف أضيقِ املسالك واملهالك 
. أىن كنت أضربت عن هجوك صفحا ، وطويت على إشهار مثالبِك كشحا . وفيك العمى والبكَم 

ا ورميتشيئًا فري ا ، وإن كنت جئتا منسيا ، وجعلتك نسيهريورائى ظ وقد مسعت أنه بلغ بك من . ك
احلسد واجلهالة ، أن لفَّقْت من هذيانك وسرقاتك رسالة ، وتعرضت فيها لذكر من لست له على بال ، 
                                                 

   335ـ  329/  1: الرسالة ىف نفحة الرحيانة للمحىب ) 27(

.    ضامر البطن من اجلوع : اخلميص ) 28(  

.    طعام يصنع من التمر والسمن : اخلبيص ) 29(  
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ليوصلَها . تيه ، الغارقني ىف حبر اهلُيام والتيه وال جتُول بِخلَده إالَّ إذا تغوط أو بال ، وتوصلْت ببعض املعا
فحني رمقها مزقها كُلَّ ممزق ، وحتقق أنك أكذب من . لصاحب الدولة ، أدام اهللا له العزة والصولة 

كاجلادع بيده : فكنت كما قيل . ، وكانت سببا لسقوط حنِْسك ، وازدياد عكِْسك وخبِسك )30(املُخرق 
ه  مازلْفه ، والباحث على حتفه بِظالُ حىت . أنفصالف تباألفعى ، واستن رِى قد حتكَّكَت العقربمولَع

 .وإذا حان أجلُ البعري حام حول البري ) .31(القَرعى 

 يا سالكًا بني األسنة والظُّبا     إنِّ أشم عليك رائحةَ الدمِ

وأدبرت ) 32(وعبست وبسرت. أوقعت نفسك كالفراش ىف النار وحيث أبيت إال اإلصرار ، و
واستكربت ، حينئذ أرلت لك ىف هذا الكتاب بعضك جوابك ، وتعلم أنه ينـزلُ األمل واجلوى بك ، 
فصواعقُه لك محرقة خوارق ، وزواجره على رأسك يا سندال كاملطارق ، ارجتاىلُّ االختراع ، مربع 

يا خطَّ البهائى ، يا حزام : ا خاملَ الذِّكر وافهم يرتب على حروف املعجم ، فامسع م. األسجاع 
 همةَ التتائىيا ت ، البيائى شاشئّ ، يا إفالسالن . 

 ب ، يا ضرطةَ الغنِىوس الثَّيرلَةَ العجب ، يا خـيرير والصهمب ، يا يوم الزأىب الطَّي وفريا خ
، يا ثابت السجِالَّت ، خذ ما أتى واستعد ) 33(يا أُضحوكةَ الغانيات ، يا حاملَ رِزمة املغنيات. تهيب املُ

يا من لباسه رثّ ، وحديثُه غّثّ ، وتطفيلُه وجره بالكَد واحلثّ ، ودأبه االنكباب ىف األرضِ  .ملا هو آت 
ن ال يهاب وال يرتجى ، يا فاقد اللُّب واحلجى ، ال بلغت بك يا ظُلمة الليل إذا سجى ، يا م. للبحث 

يا كثري النباح ، يا خائبا ىف الغدو والرواح ، كأنك ثور دائر ىف الطواح ، مألت اجلهات من  .النوق النجا 
 ) .36(، يا غَضاضةَ الرامخ) 35(ارةَ الكامخ، يا عفونةَ املساخل ، يا عص) 34(يا أسود سالخ .البكا والنواح 

                                                 

.    كثري التخريق ) 30(  

.    وهو مثل يضرب للذى يتكلم مع من ال ينبغى أن يتكلم بني يديه ) 31(  

.    قطبت وجهك ) 32(  

.    ما شد ىف ثوب واحد ، أى أنه حيمل ثياب املغنيات ىف ثوب : الرزمة ) 33(  

.     نوع من احليات : األسود الساخل  )34(  

خملل يشهى الطعام    : الكامخ ) 35(  

.    البلح األخضر : الرامخ ) 36(  
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يا . يا عاقر ناقة أخى هود ) 38(القيح والدود ، يا كثري اآلباء واجلدود ، يا قُدار ىف مثود ) 37(يا زلْعةَ 
 ،)40( .......يا مرتع  .من االلتذاذ ) 39(حانةَ النباذ ، يا خندق بغداذ ، يا من يضم األفخاذ على الغرمول

القَزاز ، يا )41( ......يا  .يا منبع الفساد والفُجور ، يا يوم املُفْلس املهجور ، يا خزانةَ اإلفك والزور 
يا أقرع الراسِ ، يا نتنن األنفاس ، يا . فروةَ األجذَم النزاز ، يا نقاعةَ اخلَراز ، يا حبةَ الصيف على اخلباز 

يا دستمان الفراش ، يا ثوب النباش ، يا جوخةَ قرواش ، يا عمامةَ  .، يا بغل ابن قلقاس ) 42(محار التراس 
اللُّصوص ، يا مبغض يا منقوص ، يا من جحد النصوص ، وأنكر ما ىف ) 43(يا صنةَ . خطيبِ واش 

وتعرض لألعراضِ بالقرض ،  يا تارك السنة والفرض ، يا من سعى بالفساد ىف األرض،). 44(الفُصوص
يا منديل اللِّواط ، يا بيت الوطْواط ، يا سائل اللُّعاب واملُخاط ، يا . وتفرع من العرض وامتأل من العرض 

يا بخر السبع ، يا كَشر  .يا عني اجلاحظ ، يا متتمة الالفظ، يا سليب احلدس واملالحظ . مكْواة اخلياط 
بع الضبالس 45(ع ، يا ثامن (عبالر حاضرة  .، يا ميلَغاملدابغ ، يا أشيخان املصابغ ، يا م يا خليج)46 (

، يا خرج ) 49(يا عرِيض القفا واألكتاف ، يا زنبيل العالَّف). 48(ورابغ) 47(الوالغ ، يا ماء احلوراء 
يا ساعةَ الفراق ، يا أوسع من العراق  .نجم والعراف ، يا من مل يحسن الفرق بني املُ) 50(شوعة الصراف 

يا دكَّانَ السماك ، يا ثقالة األراك ، سعد من ال يراك ، . ، يا سيبة بوالق ، يا حليف الشقا والشقاق 
                                                 

.    إناء للشرب يستخدم ىف مصر : الزلعة ) 37(  

.    هو قدار بن سالف الذى عقر ناقة صاحل عليه السالم ) 38(  

.    ذكر اإلنسان : الغرمول ) 39(  

     . كلمة نابية ) 40(

     . كلمة نابية ) 41(

.    صانع التروس : التراس ) 42(  

.    ذفر اإلبط ) 43(  

.    يقصد كتاب فصوص احلكم حملىي الدين بن عرىب ) 44(  

.    يقصد كلب أهل الكهف ) 45(  

.    اإلناء الذى يلغ فيه الوالغ ) 46(  

.   مرفأ سفن مصر : احلوراء ) 47(  

.   حفة واد بني البزواء واجل: رابغ ) 48(  

.    وعاء من اخلوص : الزنبيل ) 49(  

.    شجر البان أو مثره : الشوع ) 50(  
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ء املسيل ، يا جامع ، يا ماء الشتا) 51(يا عش القُمل ، يا خشكَليشة الدمل . وخاب من قربك وأدناك 
، يا عرق احملموم ، يا صباح القرد والبوم ، أنت بعينِه الفاسق ) 52(يا قُفَّةَ اذوم . ابن غُراب املعطَّل 

يا مهبط . يا بولَ اخلصيان ، يا رجيع الرهبان ، يا مائدةَ العميان ، يا مخزنَ الصديد والصنان . احملروم 
يا مسري البلْوى ، يا . الدواهى ، يا من خالف األوامر والنواهى ، وجد ىف التالهى ، وتبع الغى واملالهى 

يا صريع الدال، يا من هو ال إىل . كثري الشكْوى ، يا أثقَلَ من رضوى ، إىل كم تسقى جحرك وال يروى 
يا خدنَ البغى والغى ، يا جلدةَ اجلُرح والكَى ، . ومل تزل مكبا على )  53(هؤالء وال إىل ، أينما تتوجه ال

وها قد نفذت احلروف ، ومل تنفد . القى ، يا باقلَ الفهاهة والعى ، فال أنت ميت وال حى ) 54(يا زغْمةَ
 ) .       55(معايبك يا خروف 

لفحش ىف القول واهلجاء عندما هجا أحد معاصريه وكان شهاب الدين اخلفاجى قد بالغ ىف ا
 : بقصيدة طويلة أوردها احملىب ىف نفحته ، قال فيها 

 خِ بــال أُجــرهــيةَ الشريــا ســخ
ويــا كــرا الــدارِ علــى مفْلــسٍ 
ــبٍ  كىف مو ــلْطَان طَةَ الســر وض
ــلٍ  ــن عائ ــان م يمةَ اهلعــي وض
ــه  ــدا ل ــورِ عب ــرةَ املخم ونظْ
 لَــتلْــقِ إذا أقْبةَ العــروحس
ــه  ــا ل ــوعِ كف ــةَ املقْطُ وحكَّ

زيرِ مــن خــارِئٍ ونظــرةَ اخلنـــ
ويــا قَفَــا املهــزومِ مــن فــارِسٍ 
ــاجمٍ  ــن ه ــكْران م ــةَ الس تهوب

 هرــح ىف الس ــون ــوةَ املبطُ وفَس
 هــرعىف و ودةَ املطْــرــلْحوس
 هــر صالن ــب ــود تطلُ ــه وفُ ب

  زــو أع ــد ــلَ عي ــره  قُبي الفطْ
 هــر ــداح واجل ــر األقْ ــد كس ق
 هرــع ــر الشـ ــه ىف آخـ لحيتـ
 هرـــعىف الش ـــالً خيـــرجمود
 هرــخ بالص ــاع ــا ج ــه ملَّ يرمي

ــ ــره أدركَـ ــاحة قفْـ ه ىف سـ
 هــر ــة قفـ ــة مظْلمـ ىف ليلـ

                                                 

.    القشرة الىت تعلو اجلرح بعد اندماله وهى كلمة يونانية ) 51(  

.    رعدة وقشعريرة تأخذ اإلنسان من إصابته باحلمى : القفة ) 52(  

     76: سورة النحل  "أينما يوجهه ال يأت خبري : " يشري إىل قوله تعاىل ) 53(

.   من تزغم اجلمل إذا ردد رغاءه : الزغمة ) 54(  

  609ـ  605/  4: نفحة الرحيانة للمحىب ) 55(
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 ــد ــن واح ــاَء ع ــا ج يعــا ن وي
 ــة ــرة ىف ليلـ ــدةَ احلُـ ووحـ
ــذى  ــى الـ ــةَ املُعتزِلـ وحجـ
 ــجِد يقِ ىف مســد نــةَ الز وطلْع
ــدى ســاحلٍ  ــاحٍ لَ سمت ــه ووج
ــه  ــت فوقَ رِيــد خ ــرةً ق وع

ىف النظَـرِ ابـن اُأللَـى  ومن غـدا 
كم تـدعى الفضـلَ وال ترعـوِى 
ــوالهم  ــرِ أق ــى تكرِي ــو عل فه
يا أيها الفَخـار مـن أجـلِ مـا 
هــل تصــدق األمثــالُ ىف قولهــا 
يا جعـلَ اجلهـلِ إلــى  كـم 

 .                        ترى  

 هــر ــا أُس ــا لَه ــوزٍ م إىل عج
 هـرى الضلَـد جوـا الـز مات
 هــر ــا أم ضــا ناق نص عــم يس

ــ ــره خي جه ــه ــن جِريانِ م اف
 هــر ــانُ رأى بـ ــاه غَرقـ أتـ

  هــر ــدا غُ ــلِّ غ ــةُ الُّ اب56(ذُب (
 هــر ــم قُ  ــيس لــنيِ إب ىف ع
 هــر بو اخلــال ذو ــا ق ــد م تعي

 هــاجلر ــغولِ ب ــلِ املش 57(كاجلَم (
 هــر ــالق عمـ ــول رب خـ طَـ
 هــر ــلَم اجل ــومٍ تس ــلُّ ي ــا كُ م
 فــى  طَــرا فرِجحــــدم

هرع58(الب  (                            .

اجلهل، واحلمق : لعيوب الىت اختذها الشعراء وسيلة للهجاء ىف الشعر العرىب وملا كان من أشهر ا
، ونفى الفهم ، والنفاق والرياء ، والكذب ، والبذاءة، واخلمول واللؤم ، والبخل ، واخليانة، والعيوب 
اخللقية كاللثغة وبشاعة الصوت، والعور والعمى والعرج والربص ، فقد كانت هذه العيوب من وسائل 
السخرية والفكاهة لدى الشعراء العرب ىف العصر العثماىن ، فيهجو إبراهيم بن حممد األكرمى اجلنيد 

 : الدمشقى ويرميه بالزنا والدب فيقول 

                                                 

.    ذرق الطري والبعر : الغرة ) 56(  

.    ما خيرجه البعري من بطنه ليجتره مث يزدرده : اجلرة ) 57(  

صر والشام للدكتور شوقى ضيف البيت الرابع ، ، وىف كتاب م 613ـ  612/  4: نفحة الرحيانة للمحىب ) 58(
   305ومن البيت التاسع إىل احلادى عشر ، ص 
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ــا  بجــا ع ــحت أحواهل أض ــام الش
 رهــت شــقِ م شــا بِالع يهف ــب القُطْ

. 

هــى د ف ابــب أس ــور األمــا و رِن
   ــاب بد ــد يى واجلُنحــت س59(ال ي (

. 

وكان قبح الصوت من وسائل السخرية الشائعة منذ العصور القدمية ، فها هو ابن الغزال يهجو 
 : ول والد إمساعيل اجلرشى الذى كان مؤذنا ويسخر منه يق

ــى  ــالَ اجلُرشــ إنَّ اجلَمــ
 هعــم ــن يسـ ــود مـ يـ

. 

مثْـــلُ املغنـــى القُرشـــى 
ــالطَّرشِ   ــى بِـ ــو ابتلـ ) 60(لَـ

. 

 ).61(ثل ىف رداءة الصوت واملغىن القرشى معروف ، يضرب به امل

مجعىن وفالنا املغىن جملس فاستقَرأت مكْرها ، ومسعت ورأيت مكْرها : " ويقول احملىب عن مغنٍ 
 . غَم ؟: فقلتدىف نغمه م كيف ولفظُ غم ، غم هصوت مساع اهللا من مغن حهى آذى ، وإذا . قبفإذا أد

 . غنى عنى 

بِمغــــن ال مرحبــــا
قـــال النـــدامى مجيعـــا 
يــا ليتــه مــا تغنــى 

. 

ــا  ــرةَ عنـ ــوى املَسـ طَـ
ــى  ــى تعنـ ــا تغنـ ملَّـ
ــا  عن ــات ــه م ــا ليت ي

. 

 كيف ترى ؟ : فما أحقُّه بقول بعض الكُرباء ، وقد غنى مغن فقيل له   

ويحســـب النـــدمانُ ىف
 . حلْقه        

 ــب ــا ثعل قُهنخــةً ي اجدج
. 

                                                 

  491/  1: خالصة األثر للمحىب ) 59(

.  ، وهى البن أىب األصبع  397/  1: ، نفحة الرحيانة للمحىب  48/  1: خالصة األثر للمحىب ) 60(  
397/  1: رحيانة للمحىب ، نفحة ال 48/  1: خالصة األثر للمحىب :انظر  )61(  
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 : وقيل آلخر ما قيل هلذا ، فقال 

ــة ــرذَانَ احمللَّ ــأنَّ ج وك
ا كُلَّهـــــــــــ

. 

ىف حلْقه يقْرِضن خبـزا يابِسـا 
. 

غري أىن اختربته اختبار عارف أريب ، فرأيته ىف صنعة الضربِ ماله ضريب ، فضربه أوقَع من 
، )63(ق على ضربِه غناه ، وإن كان غناه كالضربِ على الركب ، فباجلملة يستح)62(الضرِيبِ والضرب 

، فمن ابتلى به فال يدهه يفتح فاه ، إال وهو نازلٌ بالصفْع على قفاه ) 64(ويستوجب ضربه على غناه
)"65. ( 

وكان الشره إىل الطعام واإلقبال عليه ، والطمع من األمور الىت يسخر  منها ىف شعر الشعراء ، 
ن حممد األكرمى ىف هجاء اجلنيد الدمشقى ، يصف ما كان فيه من شره للطعام فمن ذلك ما قاله إبراهيم ب

 : ، وخيرج منها لفظ اجلنيد بطريق التعمية 

ــامِ  ــرمٍ بِالطَّعـ ــره مغـ وذى شـ
ــى الطَّعــامِ  اهز ــد إذَا م اهــر ت

  ــن ا جــد ي ــد مــا ي هلقَب ــن م
. 

يِســري علَــى بطْنِــه أَى ســيرِ 
ــرِ  يخو ــف ــأَنواعِ لُطْ ــف بِ صو

ــريِ   ــامِ بِغ ــلَّ الطَّع ــطُ كُ لخي66(و (
. 

أشهر وسائل السخرية واهلجاء على مر العصور، فها هو  كما كان الرمى بالبخل مبا ىف اليد من
 : الدونشرى مير يوما على صاحبه درويش احمللى وىف يده دينار فسقط منه فقال 

ــورى  ــني ال ب ــاجلود ــا بِ ــا فَائقً ي
 ــم ــن كَفِّكُ م ارينــد ــقَطَ ال ــذْ س م

 ـــهكْفـــى وف نا للمـــزهـــبومش
 ــه طْفــى خ قِ فــر ــلَ الب ــاد مثْ عو

                                                 

.    العسل : الضرب ) 62(  
.    الغىن ضد الفقر ) 63(  
.    من الغناء ) 64(  
    398ـ  397/  1: نفحة الرحيانة للمحىب ) 65(
  491/  1: خالصة األثر للمحىب ) 66(
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تكَذَّب  قِّكُـمـى حقَـالَ ف قَـد ـنم
. 

  ــه ــن كَفِّ لُ مدــر ــقُطُ اخل س67(ال ي (
. 

هـ أحد البخالء فيصفه بأنه شحيح ما 1074رى يوسف بن عمران احللىب املتوىف سنة وي
ترجى له سالمة من النار ، فإنه سوف يظل خالدا خملدا فيها ، وإن مائدته لتخلو دائما من أى طعام حىت 

 :اجيا له من اخلبز ، ولو ألقى رغيفًا على مائدته ناسيا الستترت الشمس حىت يوم القيامة ، فيقول ه

 تــاد ــه ج نمٍ مــو ــو بي ــلٌ ل خبي
ولـو ىف النـارِ أُلْقـى ألـف عـامٍ 
ــا  ــفْرته رغيفً بِس تــار ــو ص ولَ

. 

 ـــهامدالن ـــهالَتلَغ لُـــهامأن
 هــالم ــا س موي ــه ــت لَ ــا عرِفَ لَم
ذَكَــاُء لَمــا بــدت حتــى    

ــه ) 68(القيامــــــــــ
. 

كما كان الشعراء يتبارون ىف جمال السخرية واهلجاء من باب املساجالت األدبية فيما بينهم ، 
دة ىف هجاء اجلنيد الدمشقى والسخرية منه ، والسبب ىف ذلك ومن ذلك ما نظمه حممد الكرميى ىف قصي

أن اجلنيد كان مع بعض أدباء دمشق يوما فخرج عليهم الكرميى ، فوقفوا مجيعا له ، إال اجلنيد ، فقال 
 : الكرميى يهجوه 

ــك  ــك أو مبال ــو بشاش تزه
ــوى  ــام وىف اهل ــم تن ــم ك ق

ــ ــف القيـ ــك كيـ ام لناسـ
. 

ــك    ــظ مال ــن ح ــا م وكالمه
ــهالكًا ــك  مت ــوء حال ــا س ي

 كإىن ألعجـــب مـــن حمالـــ
. 

الكان وكانت قد نشأت ىف البالد العربية كثري من الفنون الشعرية العامية كالزجل ، واملواليا ، و
، والىت زاد انتشارها بداية من العصر اململوكى ؛ نتيجة الهتمام سالطني املماليك به ) 69(وكان والقوما

وامتد هذا االهتمام إىل أدباء وشعراء العصر العثماىن الذين . وتشجيعهم للشعراء على هذا اللون األدىب 

                                                 

   56/  3: خالصة األثر للمحىب ) 67(

    707ـ  607ص : مصر والشام للدكتور شوقى ضيف ) 68(

        386ص : مصر والشام للدكتور شوقى ضيف ) 69(
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جديدة كفن خيال الظل الذى نشأ ىف العصر  اهتموا كثريا باألدب الشعىب والعامى ، وزاد اهتمامهم بفنون
 . كبريا ىف العصر العثماىن ، واألمثال الشعبية  اململوكى ، واأللغاز واألحاجى الىت تطورت تطورا 

ومما زاد من االهتمام باألدب الشعىب ىف مصر زمن العثمانيني ذلك االنتشار الواسع والواضح 
القرن العاشر اهلجرى ، وأخذ أصحاب املقاهى يتنافسون ىف  للمقاهى ىف مصر وبالد الشام ، بداية من

يات املشوقة والقصص العجيبة ، وسري ااجتذاب الناس ، فكان منهم من يستأجر القصاص ، ليقصوا احلك
: األبطال ، فظهرت ىف تلك الفترة سرية الظاهر بيربس ، وسرية األمرية ذات اهلمة ، وقصص صغري مثل 

فتوح اليمن " ، و" ة ، وغزوة اإلمام على مع اللعني اهلضام بن اجلحاف كرمملمكة ا الدرة املكللة ىف فتح
، وانتشرت قصص ألف ليلة وليلة ، وقصص عنترة بن شداد ، وسيف بن ذى يزن " املعروف برأس الغول 

ت ، وختلل ذلك الكثري من األشعار باللغة العامية ، الىت كان ينشدها القصاص واملنشدون مستخدمني آال
؛ وزاد هذا التنافس بني أصحاب املقاهى من اندفاع املغنني إىل اإلجادة واإلتقان )70(الطرب الربابة والعود 

ليحوز كل منهم قصب السبق ؛ فتنهال عليه األرباح الكبرية ، واتصل املغنون بالشعراء يريدون نظم 
 ) .    71(ية الغنائية واملوشحات املقطوعات الغنائية ، مما زاد من انتشار األزجال واملقطوعات الشعر

واشتهر كثري من أدباء العصر العثماىن باالجتاه حنو األدب العامى والشعىب ىف مصر وبالد الشام ، 
هـ بشعره العامى له وملعاصريه كبدر 930ومن أشهر هؤالء ابن إياس صاحب بدائع الزهور املتوىف سنة 

: ومنهم أيضا ) . 72(الشافعية       ن يعد من كبار نواب هـ، والذى كا924الدين الزيتوىن املتوىف سنة 
هـ  1071( ، والشيخ أيوب اخللوتى املتوىف سنة ) هـ  1052(فتح اهللا بن النحاس احللىب املتوىف سنة 

، وإبراهيم بن عبد الرمحن السؤاالتى املتوىف سنة ) هـ  1091(،  ومصطفى الباىب احللىب املتوىف سنة ) 
نهم أيضا الشيخ عبد الغىن النابلسى الذى يعد من أغزر شعراء العصر العثماىن نظما ، وم)هـ 1095(

 . للموشحات واملواليا والكان وكان والدوبيتات 

ولعل أشهر من كتب ىف الفكاهة والسخرية بالعامية ىف األدب العرىب ىف العصر العثماىن هو 
هز القحوف ىف شرح " ىف كتابه الشهري بـ الشيخ يوسف الشربيىن ، وقصيدة أىب شادوف الىت شرحها

                                                 

   23ـ  22ص : األدب املصرى ىف العصر العثماىن حملمد سيد كيالىن ) 70(
    206ص : األدب املصرى ىف العصر العثماىن حملمد سيد كيالىن ) 71(
    191ص : األدب املصرى ىف العصر العثماىن حملمد سيد كيالىن ) 72(
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، وبدأ املؤلف كتابه بكثري من احلكايات اهلزلية الىت تتحدث عن أخالق أهل ) 73"(قصيد أىب شادوف 
الريف ، رجاالً ونساًء ، وعن العادات السائدة بينهم ، واجلهل املطبق عليهم ، وسوء أخالق أهل 

 ) .74(الريف

العورات ، والعبارات املكشوفة ، واأللفاظ القبيحة ، وقد شنع وىف هذه الكتاب كثري من ذكر  
، ويظهر من هذا أن  )75(الشارح فيه على الفالحني ، ورميهم بكل موبقة ، ووصفهم بكثري من العيوب 

الشيخ يوسف الشربيىن قد وضع أهل الريف ىف إطار يرضى أصحاب السلطان، ويشبع رغبتهم بتصوير 
تأىب العني النظر إليها ، ولكن ىف ذات الوقت فإن التفصيالت الداخلية هلذه أهل الريف ىف صورة سيئة 

الصورة حتوى تصويرا كامالً للظلم الذى حل ذه الطبقة من الفالحني ، واإلمهال الذى أصاا نتيجة 
 ، ومن)76(للرقابة الىت حتكم العالقة بني أفراد هذه الطبقة من جهة ، وأجهزة اإلدارة من جهة أخرى 

وقبل اخلوض ىف حبر هذا الكالم نذكر ما وقع لعوام :" صوره الشنيعة الىت صور فيها الفالح املصرى قوله 
بعض أهل الريف ، ووصف طبعهم الكثيف ، وأخالقهم الرذيلة ، وذام اهلبيلة ، وأمسائهم املقلبة ، 

ملزعجات ، وما هلم من وشخوصهم املشقلبة ، وقمصام املشرمطة ، وأشعارهم امللخبطة ، ونسائهم ا
أما سوء أخالقهم، وقلة لطافتهم فمن كثرة معاشرم للبهائم واألبقار، : الدواهى والبليات ، فنقول 

كأم ) 77"(ومالزمتهم لشيل الطني والعفار ، وعدم اكتراثهم بأهل اللطافة ، وامتزاجهم بأهل الكثافة 
، وعدم األنس والصفا ، ال يؤدون القرض ، وال يعرفون وأيضا عندهم قلة الوفا .. خلقوا من طينة البهائم 

                                                 

،  1284،  1274ان أن الكتاب قد طبع أكثر من مرة ىف مصر ، منها طبعة بوالق سنة ذكر كارل بروكلم )73(
      30/  8: ، انظر تاريخ األدب العرىب لكارل بروكلمان  1289، واإلسكندرية  1323، والقاهرة  1308
        

            61ص : ىف العصر العثماىن ...، فصول من تاريخ مصر  482ص : مصر والشام لشوقى ضيف ) 74(

، تاريخ األدب العرىب لكارل  200ص : األدب املصرى ىف العصر العثماىن للدكتور حممد سيد كيالىن  )75(
              30 / 8: بروكلمان 

         61ص : فصول من تاريخ مصر االقتصادى واالجتماعى ىف العصر العثماىن لعبد الرحيم عبد الرمحن  )76(
   
  200 ص: ى ىف العصر العثماىن للدكتور حممد سيد كيالىن األدب املصر )77(
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السنة من الفرض، إن عاملتهم أكلوك ، وإن نصحتهم أبغضوك ، وإن أقمت هلم الشرع رفضوك، وإن 

 ).  78(ألنت هلم اجلانب مقتوك ، العامل عندهم حقري ، والظامل عندهم كبري

احنطاط الرجال والنساء ، وبعد عن ويصور أخالق املتظاهرين بالدروشة ، وما تسببوا فيه من 
 : الدين احلنيف وكم بالشعراء ، فقال 

نــاظمهم إن قــالَ يومــا شــعرا 
ــة  ــدا رزيـ ــه إذا بـ مساعـ

. 

فشـــعر يشـــبه طعـــم العـــذرا 
ــا بي  ــه م ــن ل ــةلك ــهم مزي ) 79(ن

. 

 : وعلق على شعر قول من قال 

ــادر  ــيم القــ واهللا واهللا العضــ
إن عاود القلـب املشـوم ذكـركم 

. 

ــايطى  ــرايرى وخب ــا بس ــو عامل ه
ــبعى  ــىت بأص ــن مهج ــوا م ألقطع

. 

هذا الكالم من حبر اهللفطة ، واملعاىن املشرمطة ، وتفاعيله متلخبطة متخلبطة ، متخايطة : فقال 
)80. ( 

وهكذا خيتم الشيخ الشربيىن مقدمته لشرح قصيدة أىب شادوف بأرجوزة هجا فيها الفالحني 
حيام ، ولكن ذلك ال يعىن أنه وسفه عقوهلم وسيطرة الدراويش ورجال الطرق الصوفية على عقوهلم و

 :  كان حياول املداراة أحيانا كما يقول ىف إحدى أراجيزه 

فطــورا ترانِــى عالمــا ومدرســا 
ــا  ــرِ عاكفً امــى ىف املز ــورا ترانِ وط
   ــت ـــسٍ  إن حتقَّقَ ـــر أنـ مظاهـ

وطــورا ترانِــى فاســقًا فلفُوســا 
وطـــورا ترانِـــى ســـيدا ورئيســـا 
   ــت ــدورا أقبلـ ـــك بـ تــريـ

                                                 

 62ص : فصول من تاريخ مصر االقتصادى واالجتماعى ىف العصر العثماىن للدكتور عبد الرحيم عبد الرمحن  )78(
            63ـ 

            64ص  : فصول من تاريخ مصر االقتصادى واالجتماعى للدكتور عبد الرحيم عبد الرمحن ) 79(

  201ص : األدب املصرى ىف العصر العثماىن للدكتور حممد سيد كيالىن ) 80(



 
OSMANLI DÖNEMİNDE MISIR’DA MİZAH                                                                    285 
 

 )81(وشموســــــــــــــا.                               سرها  
. 

املصرى من ظلم املتزمني وأعوام من وقصيدة أىب شادوف قصيدة يظهر فيه شكوى الفالح 
 : أجهزة اإلدارة ، كما ىف قول الشاعر

يقول أبو شادوف عن عظـم مـا شـكى 
أنــا القمــل والصــبيان ىف طــوق جــبىت 
ــة  ــى حميلب ــن عم ــرىن إال اب وال ض
ــافر  ــوه خن ــن أخ ــه اب ــم من وأيش
ومــن نـــزلة الكشــاف شــابت    

ــى     ــى                 عوارض ــوم جي وي
ــلى  ــل مفاصــ ــديوان تبطــ الــ
وأهــرب حــدا النســوانْ والتــف بالعبــا 
ــه  ــراج ومه ــرى ىف اخل ــا دوب عم وي

علـى النـاس ىف البلـد  ويوم جتىء العونـة 
. 

من القمـل جسـمه مـا يضـال حنيـف 
شــبه النخالــة جيرفــوه جريــف 
ــف  ــى حيي ــة عل ــى الوجب ــوم جت ي
ــف  ــه لي ــى خيلي ــى بيض ــرط عل يق

لوعــة ورجيــف  وصــار لقلــىب 
ــف  ــن التخوي ــى روحــى م ــر عل وأه
ــف  ــل عني ــبه طب ــراطى ش ــى ض ويبق
تقضــى وال ىل ىف احلصــاد ســعيف 

) 82(ختبـــيىن ىف الفـــرن أم وطيـــف 
 . 

تحدث الشاعر عن األطعمة الىت يأكلها هو وأبناء طبقته من الفالحني املساكني ، ويتحدث وي
عن تلك األطعمة الىت يتمىن أن يتناوهلا ىف يوم من األيام ، مصورا مدى احلرمان الذى أصابه وأصاب أفراد 

 : طبقته 

ــاده  ــاد وه ــد ه ــن بع ــدنِى م وال ه
ــو  ــدمس ورحيتـ ــاقىن إالَّ املـ وال شـ

) 83(ســوى الكشــك ملــا يســتحق عريــف
ــف  ــنص رغي ــه ب ــو جفف ــن جت ــال م ع

                                                 

            65ص  : فصول من تاريخ مصر االقتصادى واالجتماعى للدكتور عبد الرحيم عبد الرمحن ) 81(

، ملا  67ـ  66ص  : فصول من تاريخ مصر االقتصادى واالجتماعى للدكتور عبد الرحيم عبد الرمحن  )82(
انت أبيات القصيدة موزعة على صفحات اجلزء الثاىن كله من كتاب هز القحوف ، قام الدكتور عبد الرحيم ك

.                        القصيدة بترتيب أبياا  عبد الرمحن بتجميع أبيات  

            64ص  : فصول من تاريخ مصر االقتصادى واالجتماعى للدكتور عبد الرحيم عبد الرمحن ) 83(



 
286 / Iyd Fethi Abdullatîf                                                              EKEV AKADEMİ DERGİSİ 
 

عال مـن رأى البسـار ىف اجلـرن جـالوا 
ــه  ــة مالن ــه بليل علــى مــن قشــع جفن
على مـن جتـو قصـعة وهـو بيحـرت 
على من دعس بـالعزم ىف املـش بالبصـل 
علـى مــن شـرب متــر دمـالن مطــنري 
ــدارو  ــول ل ــوا أم اخلل ــن جت ــى م عل
ــاجن   ــوم ط ــدى ي ــفت عن ــا إن ش أن

 .   مشكشك             

) 84(ويـدعس ولــو كــان بــالقلنج ضــعيف 
ــديف  ــا دن ــاس ي ــال قلق ــت ب ــو كان ول

ــف    ــك جتري ــرف للحن ــد جي ) 85(ويقع
ــريف  ــان ض ــكرات ك ــان بالس ــو ك ول
ــف  ــرف رفي ــامض ي ــنب احل ــن الل م
ــيف  ــد ويض ــل البل ــى أه ــزم عل ويع

ــيف   ــط والتقص ــوم البس ــداك ي ) 86(فه
. 

 :ويقول أيضا متمنيا بعض األطعمة البسيطة 

ــدنا  ــدار عن ــز ىف ال ــر اخلب ــىت أنض م
ــا  ــوى بفرنن ــول املش ــر الف ــىت أنض م
مىت أنضـر أن طحـن الطحـني وجبتـو 
ــدس إذا    ــان والع ــب اجللي ــا مطي أي

يــا حمســن                اســتوى   
ــده  ــى النـ ــر علـ ــز املقمـ اخلبـ
علــى مــن مــال قحفــو جبينــه طربــه 
ــه  ــة أمــو مالن علــى مــن قشــع لقان
وأقعــد هلــا بــالعزم ىف رايــق الضــحى 

وأنــدف منــها بــالعويش نــديف 
والعــروق لفيــف  ولفــو يقشــروا 

ــف   ــري رهي ــه فط ــط ىل من ) 87(وبط
وشـــرش بصـــل حولـــو وميـــت 

ــف ــن )                  88(رغي ــو م فوق
ــيف  ــب نضـ ــوب حلـ ) 89(السرسـ

وراح ورا اجلـــاموس يرعـــى النيـــف 
ــة ال  ــن اهليطل ــيف م ــا ترص ــى هل ل

ــف  ــبوبة أم وطي ــا مص ــحب هل واس

                                                 

              .يأكل بشراهة حىت ميأل بطنه : يدعس  )84(

              .الفم وهو معروف : تناول بشدة ، احلنك : أى حيرث ، جيرف : حيرت  )85(

         74ـ  73ص  : فصول من تاريخ مصر االقتصادى واالجتماعى للدكتور عبد الرحيم عبد الرمحن  )86(
    
.               أى خبز: طط أنظر وأرى ، ب: أنضر  )87(  

.             جمموعة مع بعضها البعض : شرش ) 88(  

.             هو لنب أول حلب : أى الصباح الباكر وقت أن يكون الندى على النبات ، والسرسول : النده  )89(  
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أال يا ترى اشـحال اللـنب بعـد غلـوه 
ــا تــــرى اشحـــال مفروكــة  أال ي

 .                       اللنب

ــف  ــخني ردي ــاخلبز الس ــان ب ــو ك ول
علــــى زلطـــها قلــىب يــرف    

 )90(رفيـــــــــــــــف
. 

ذا ما تيسر له ذلك من طعام ابن عمه أو ويقول أيضا أنه لن يتورع عن سرقة بعض األطعمة إ
 :  من طعام غريه 

أنا إن شـفت لقانـة ابـن عمـى خميمـر 
ــه  ــت بقيت ــا ترك ــه م ــرته مجيع قش
أنا خاطرى أكلـت فسـيخ علـى النـده 
علــى مــن نضــر ىف فــرن دار وطــوجن 
وفطــر فطــاير مــن طحــني ابــن عمــه 
على مـن نضـر طـاجن مسـك ىف فرينـه 
علــى مــن رأى ىف التــل كــرش ملقــح 
ــلقتو  ــالوا س ــدتو حب ــفته خ ــا إن ش دن

. 

ــف  ــو طفي ــت مل ــن التفتي ــة م مالن
لغــريى وال عنــدى بــدا توقيــف 

ــيف   ــا وأس ــا باكي ــال عليه ) 91(أض
) 92(زغاليل مـن بـرج بـن أبـو شـنيف     

ــيف  ــالم خس ــدة غ ــا قع ــد هل ويقع
اخــواىن بــال تنضــيف  ولــو كــان يــا

) 93(ومــن فوقــه الــدبان يعــف عفيــف
ــف   ــا أرى تقني ــوا م ــو بتلف ) 94(وكلت

. 

مث أخذ الشاعر يتمىن أن يذهب ىف يوم من األيام إىل املدينة ليأكل منها ما يتمناه من ألوان 
 : عام الىت حرم منها فيقول الط

ــبع  ــة وأش ــت ال روح املدين ــا إن عش ــف أن ــوت كفيـ ــو أىن أمـ ــروش ولـ كـ
                                                 

  ريخ مصرفصول من تا. أى خيفق خفقانا : يرف رفيف .بلعـها وأكلــها بسرعة شديدة : زلطها ) 90(
             75ـ  74ص  : االقتصادى واالجتماعى للدكتور عبد الرحيم عبد الرمحن 

.             أظل : أضال ) 91(  

.             صغار احلمام : زغاليل ) 92(  

.             الذباب : الدبان . أى كرش احليوان الذبيح ، وقد ألقى على القمامة : كرش ملقح ) 93(  

         76ـ  75ص  : من تاريخ مصر االقتصادى واالجتماعى للدكتور عبد الرحيم عبد الرمحن  فصول) 94(
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ــو  ــوز وأبيع ــزل العج ــن غ ــذ م وآخ
ــدة     ــني ع ــامع زراب ــن اجل ــرق م وأس
ــى  ــل مقيل ــرمس وآك ــن الت ــبع م وأش
ــنري  ــدة وكرمشــ ــذ ىل لبــ وآخــ
ــره  ــل خ ــرو وك ــن ج ــبىن اب ــس جب وجيل
ــه  ــرا احلس ــن خ ــتريان واب ــا ال ــن فس واب

ــنىب   ــى ال ــالة عل ــيدى بالص ــتم قص  .واخ
. 

ــف  ــت عري ــن بن ــا اب ــو ي ــل حبق وآك
ــف  ــهوتى ىف الري ــن ش ــا م  ــل وآك
ــف  ــا أرى توقيـ ــرو مـ ــوا بقشـ وألفـ
ــف  ــو جني ــن أب ــب اب ــا كل ــزل كم وأن
ــيف  ــيف وض ــك النض ــل الص ــن ك واب
ــف  ــن كنيـ ــة وابـ ــوط الزبلـ وقلـ

ــف   ــريف عفي ــى ش ــرىب مك ــىب ع  .)95(ن
. 

 : خيال الظل والفكاهة 

خيال الظل واحد من فروع ثالثة من فن الدمى ، أما الفرعان اآلخران فهما فن العرائس ، "و
وفيه يلبس الالعب ىف يده قفازا ، نصفه األعلى دمية  وفيه تتحرك الدمى خبيوط خارجية ، وفن القره قوز،

 ).96" (وحيركها من الداخل

وبالرغم من أن خيال الظل من الفنون الشعبية الىت ال يستطيع الباحث أن حيدد نشأا ومراحل 
تطورها على التحقيق ؛ ألا ، حبكم تلقائيتها ومرونتها وصدورها عن الوجدان اجلمعى ، تساير امتداد 

                                                 

          77ص  : فصول من تاريخ مصر االقتصادى واالجتماعى للدكتور عبد الرحيم عبد الرمحن  )95(

، وكان مسرح 10 ص: ، خيال الظل للدكتور عبد احلميد يونس  62ص : الفنون الشعبية لرشدى صاحل ) 96(
خيال الظل يتكون من حاجز خشىب بعرض صالة طويلة ، يفصل بني املشاهدين املصفوفني عن الالعبني ، ويرتكز 

هذا احلاجز على األرض ويرتفع فوقها حىت قبيل السقف بقليل وعلى بعد متر ونصف تقريبا ، فتحة طوهلا حنو املتر 
رة من القماش األبيض الرقيق الشفاف ، وىف أسفل الشاشة من داخل وعرضها متر ونصف تقريبا ، وتشد عليها ستا

املسرح ثبت قشيب من اخلشب ليحمل الدمى الىت تشترك ىف اللعب ، كما تشترك كثري من جمموعات الدمى الىت 
متثل شخصيات التمثيلية ، وهى دمى على هيئات شخصيات إنسانية أو حيوانية كالكالب واحلمري واملاعز وغري 

، وعندما تطفأ األنوار وتغلق النوافذ ، يتم تثبيت هذه الشخوص ىف القضيب اخلشىب ، مث يضاء من داخل  ذلك
املسرح مصباح زيىت أو جمموعة من الشموع حتبس أنوارها بواسطة حواجز ، متكن الضوء من أن يتركز على 

خيال الظل ومتثيليات ابن دانيال انظر . الشاشة ، فتظهر ظالل الشخوص على الشاشة وتنعكس من اجلهة األخرى 
                16ـ  14ص : للدكتور إبراهيم محادة 
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، فقد ذكرت كثري من املصادر أن األدب )97(لشعب الذى يعرب ا عن ذاتيته العامة ، وعن خمتلف مواقفه ا
العرىب قد عرف فن خيال الظل قبل فترة احلكم العثماىن ملصر وبالد الشام، وذاع صيته منذ العصر 

واملقريزى وغريمها ، واململوكى ، وكثر ذكره ىف مؤلفات كثري من كبار الكتاب كابن إياس ) 98(الفاطمى
وكان املغول قد محلوه معهم حينما هامجوا الشعوب اإلسالمية ، فانتشر ىف العراق وتركيا وسوريا ومصر 

حممد بن دانيال بن يوسف اخلزاعى املوصلى ، املتوىف ( ، وكان ابن دانيال ) 99(ومشال أفريقيا ، مث أوربا 
عند اجتياح املغول للعراق ـ من كبار هـ ، 656هـ ـ كان قد دخل إىل مصر سنة  710سنة 

الكتاب والشعراء الذين كتبوا ىف هذا الفن ونشروه ىف مصر ، وله كثري من األشعار اخلليعة واملاجنة ، 
 ) .100(وكثري من التمثيليات املاجنة الساخرة الىت تعتمد على فن خيال الظل 

وهى لفظة تركية ) الكراكوز (  واهتم العثمانيون ذا الفن حىت أصبح يذكر عندهم بالقراقوز
وهى تؤدى معىن خيال الظل ، وهى عبارة عن متثيليات أبطاهلا دمى " ذو العيون السوداء " مغولية معناها 

 ). 101(تلعب من خلف ستارة ، حيركها العب أو أكثر ، وحتكى كل متثيلية قصة من األقاصيص الشعبية 

                                                 

        9ص : خيال الظل للدكتور عبد احلميد يونس ) 97(
وكانت أول إشارة يعتد ا ىف ظهور خيال الظل ىف مصر زمن األيوبيني ، تلك الرواية الىت قرنت خيال الظل ) 98(

من مث ازدهر هذا الفن ىف مصر زمن الدولة الفاطمية ، وكان ىف تلك املرحلة يرتبط بصالح الدين األيوىب ، و
        19ـ  18ص : خيال الظل للدكتور عبد احلميد يونس . بالنصائح واحلكم والتعليم 

، واختلف العلماء حول املوطن األصلى خليال الظل ، فذهب كثريون  60ص : الفنون الشعبية لرشدى صاحل ) 99(
أن اهلند هى موطنه األصلى ، بدليل مأخوذ من بعض النصوص السنسكريتية ألغاىن الراهبات ، وفيه إشارة إىل  إىل

خيال الظل ، ودليل آخر مأخوذ من صفة تتعلق باملواد الىت يتوسل ا ىف أداء فن خيال الظل جبزيرة جاوه ، وأن 
ومعىن ذلك أن اهلند البد وأن تكون األصل هلذا الفن صاحب الصناعة ىف تلك الديار كان يستخدم موادا هندية ، 

، خيال الظل ومتثيليات ابن دانيال للدكتور إبراهيم محادة 14ـ 13ص : خيال الظل للدكتور عبد احلميد يونس .
            42ـ 38،  35ـ  34ص : 
دانيال للدكتور إبراهيم  ، خيال الظل ومتثيليات ابن 59،  51ص : خيال الظل للدكتور عبد احلميد يونس ) 100(

       100ـ  92ص : محادة 
، وكان قد التبس األمر على كثري من الباحثني  703ص : املعجم املفصل ىف األدب للدكتور حممد التوجنى ) 101(

عند التعرض خليال الظل التركى ، وخلطوا بينه وبني القراقوز أو األراجوز ، بينما مها فنان منفصالن تارخييا 
   62ص : خيال الظل ومتثيليات ابن دانيال للدكتور إبراهيم محادة . يا وشكل
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ضطهاد كثري من سالطني املماليك حىت إن وبالرغم مما كان يواجهه أصحاب هذا الفن من ا
هـ بإبطال اللعب خبيال الظل ، وإحراق شخوصه ، إال أن هذا الفن ذاع 855السلطان جقمق أمر سنة 

وانتشر وأصبح له رواده احملبني له ، حىت سيطرة الدولة العلية العثمانية على مصر وبالد الشام ، فزاد انتشار 
ا نظرا حلب السالطني العثمانيني هلذا الفن وتشجيعهم له ىف طول البالد هذا الفن ىف طول البالد وعرضه

وعرضها ، فها هو السلطان سليم األول قد شجع هذا الفن عندما أنعم على املخايل الذى عرض عليه فن 
 ) . 102(خيال الظل وروى قصة السلطان اململوكى طومان باى بعد شنقه 

مرور األيام ، فريوى أن السلطان مراد الثالث بن سليم وازداد حب العثمانيني خليال الظل مع 
أقام حفالً كبريا يوم ختان ولده ، ودعا إليه كبار رجال الدولة ووجهاءها ) 1594ـ  1574( الثاىن 

 ) . 103(وأعياا ؛ ليشاهدوا أحد املخايلني املهرة وهو يعرض متثيليات خيال الظل 

اهرة فرقة من املخايلني برياسة داود املناوى م ، تكونت ىف الق1612= هـ 1012وىف سنة 
العطار ، وسافرت هذه الفرقة إىل اسطانبول إلحياء حفالت زواج الوزير التركى حممد باشا السابع بابنة 
السلطان أمحد األول ، وبعد اللعب أبدى السلطان أمحد إعجابه لداود املناوى العطار بلعبه وأعماله ، 

   ) .   104(وأجزل له العطاء 

يؤثر خمايالً بعطفه )  1640ـ  1623( وكان السلطان مراد الرابع بن السلطان أمحد 
ويستعرض رواياته مرتني كل أسبوع ، وكان هذا املخايل واسع الثقافة واالطالع ، متقنا للغة الفارسية 

ا عبدا للذاته احلسية أما السلطان إبراهيم بن أمحد فكان فاسقًا عربيد" والعربية ، وخمتلف الفنون املوسيقية
ومغرما مبعاشرة أصحاب اللهو والتسلية حىت ليقال أنه أعجب بعروض خمايل ماهر فعينه ىف منصب رفيع 
يتنافس عليه كبار رجاالت السلطنة ، وقد أملح بعض السياح األجانب أثناء جوالم بالبالد التركية ىف 

) 105"(يتمسكون بلعبة خيال الظل ىف أحفاهلم اخلاصة  القرن السابع عشر إىل أن السالطني واألمراء كانوا
 . 

                                                 

، خيال الظل ومتثيليات ابن دانيال للدكتور  24ـ  22ص : خيال الظل للدكتور عبد احلميد يونس ) 102(
         64ـ  63ص : إبراهيم محادة 

         67ص : خيال الظل ومتثيليات ابن دانيال إلبراهيم محادة ) 103(
         84ص : ، خيال الظل لعبد احلميد يونس  67ص : املصدر السابق)104(
        68ـ  67ص : خيال الظل ومتثيليات ابن دانيال للدكتور إبراهيم محادة ) 105(



 
OSMANLI DÖNEMİNDE MISIR’DA MİZAH                                                                    291 
 
وكانت متثيليات خيال الظل متتاز بكثرة الغزل والشكوى من فراق احلبيب، ونداء الليل، 

، وخاصة ىف ) 106(والوعظ واإلرشاد ومكارم األخالق ، وكثرة اهلزل واخلالعة واون والكالم الفاحش 
مد على اون والفحش واالحنراف ، واتسمت بالفكاهة والنقد ، متثيليات ابن دانيال الىت كانت تعت

وارتبطت ىف الوقت نفسه بصور احلياة املصرية ىف موامسها وأماكن جتمعها ، وعكست بعضها مشاهد من 
 ) .107(تارخيها 

أما ىف العصر العثماىن فقد كانت أكرب جمموعة حتدثت عن فن خيال الظل ىف العصر العثماىن 
الروض الوضاح ىف اية األفراح املسمى باجتماع الشمل ىف فن خيال "جمموعة ىف كتاب عنوانه ومتثيلياته 

، ملؤلف جمهول ، وذلك بالرغم من أن الكتاب من أوله إىل ايته يتحدث عن أزجال ومتثيليات فن " الظل
لوا يظهر مدى ومن أس. خيال الظل للشيخ سعود ، والشيخ على النحلة ، والشيخ داود املناوى العطار

اختالف أسلوب فن خيال الظل ىف العصر العثماىن عنه ىف العصر اململوكى ، وخاصة ىف فن خيال الظل 
عند ابن دانيال ، فقد انتقل شعراء العصر العثماىن بفن خيال الظل من اون والفحش ىف القول إىل 

ول اهللا ، صلى اهللا عليه وسلم ، مث التخفف من هذا األسلوب الفاحش ، وتبدأ هذه التمثيليات مبدح رس
ذكر اخللفاء الراشدين ، رضى اهللا عنهم أمجعني ، والصحابة ، وتصوير مشاكل الناس واستغاثتهم باألنبياء 

 ).  108(واألولياء      واملرسلني 

لعبة " وتسمى أيضا متثيلية " فالح ىف بطن متساح : " ويدور الكتاب حول متثيلية تسمى 
وهى تصور حالة الفالح املصرى ىف أواخر القرن احلادى عشر اهلجرى ، السابع عشر ، " التمساح 

امليالدى ، وهى تنسب إىل الشيخ سعود ، والشيخ على النحلة ، وداود املناوى العطار ، كما ينسب إىل 
) 109" (ار لعبة املن" ، أو "حرب العجم"هؤالء األعالم متثيلية أخرى من متثيليات خيال الظل ، هى متثيلية 

                                                 

  199ص : األدب املصرى ىف العصر العثماىن حملمد سيد كيالىن ) 106(
         82ص : خيال الظل للدكتور عبد احلميد يونس ) 107(
     199ص : األدب املصرى ىف العصر العثماىن حملمد سيد كيالىن ) 108(
أرجع بعض العلماء تاريخ تأليف هذه التمثيلية إىل القرنني السادس والسابع اهلجريني ، الثاىن عشر والثالث ) 109(

مها أو ألفها مع زميليه عشر امليالديني ، ولكن نظرا لبدء التمثيلية باسم الشيخ سعود يرجح البعض أنه هو الذى نظ
، خيال الظل ومتثيليات ابن دانيال للدكتور  91ـ  90ص : خيال الظل للدكتور عبد احلميد يونس : انظر . 

  46ص : إبراهيم محادة 
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، وهى متثيلية حتمل تطورا وشكالً مغايرا لتمثيليات ابن دانيال الشهرية ؛ ألن هذه التمثيلية تعكس موقف 
العرب واملسلمني من احلروب الصليبية ، وأا تؤثر اجلد على اهلزل عند ابن دانيال ، وتوحد الصف املسلم 

تغىن بالنصر ، أما متثيليات ابن دانيال فتعرض ملناقرة والعرىب أمام الصليبيني ، وتعرض لفضيلة اجلهاد ، وت
الديكة ، وتناطح اخلراف ، ومصارعة الثريان ، وتستعرض االحنراف األخالقى ، وا كثري من األلفاظ 
السوقية النابية عن األخالق السوية ، كما ال تعتمد مسرحية لعبة الفنار على إظهار الرباعة ىف الفكاهة ، 

بقدر ما تعتمد على تصوير البحر واملنار والقلعة والسفن ، واحلروب على الصليبيني وإثارة الضحك 
 .واالنتصار عليهم 

 : األمثال والفكاهة 

وكذلك ورد كثري من األمثال العامية الشعبية ىف العصر العثماىن خالل كتاب نفحة الرحيانة 
العامية استشهادا ا على رأى أهل األدب  ورشحة طالء احلانة للمحىب ، وكان احملىب قد ذكر هذه األمثال

بأن جناح األمور وسعادا وحنوستها وخيبتها بأوائلها ، مع عدم إقراره بصحة هذا الرأى ال علما وال 
لو أراد يسعدىن أيش : " وقوهلم". الديك الفصيح من البيضة يصيح : " ومن هذه األمثال قوهلم : شرعا 

:" وقوهلم ". الليلة املضية تبان من عشية"  :وقوهلم". العيد من العصر ما ختفى ليلة:"وقوهلم ". كان يقعدىن 
 ).110"(اليوم املبارك من أوله يبني

، وهو مثل يضرب ملن جيىء ىف غري حمله ، فأخذه " كالدمل يطلع ىف أضيق املواضع :" وقوهلم 
 : بدر الدين بن األزهر الشاعر وقال 

ــالً ــب دم أح ــن م ــى ــكَا إلَ ش 
ـــلِّ    ـــى كُ ـــع فــ يطلـ
مكــــــان ضــــــيقٍ  

               . 

ــاذع  ــول ج ــالَ ق ــه وق فــى رِد ف
ـــعِ   سـِى أو ــ ـــت ذَا فـ فقلـ

.                                   املواضعِ 

                                                 

، ولعل احلركة اإليقاعية الىت تنتج عن الوزن والقافية هلذه األمثال ، هو  203/ 2: نفحة الرحيانة للمحىب ) 110(
قصصى طريك، : " ها عن غريها ، ذلك الوزن الذىي يصنع الشكل اللغوى املقفل ، كما ىف قوهلم أيضا أهم ما مييز

أشكال التعبري ىف األدب الشعىب للدكتورة نبيلة "العبد ىف التفكري ، والرب ىف التدبري :" وقوهلم " ال يلوف بغريك 
.      169: إبراهيم   
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 : آخر فقال  وضمن هذا املثل ىف معىن    

لقد عثَـرت بِجـنحِ اللَّيـلِ رجـل 
 ــت ــا لـــــى أن اوِبجــالَ م فَقَ

 .                           !!  أعمى ؟

علَى شـخصٍ ولَـم يـك فـى حسـابِى 
 اسِ : فقلْـــــــتوود ـَم نعـــــ

ــالبِ ) 111(الكــــــــــــ
                   . 

 :اون والفكاهة 

فى الصلة بني اللهو واون ىف األدب وبني السخرية واهلجاء الذى يعتمد على الفحش ىف ختال و
ىف شعر ابن الغزال ىف هجاء إمساعيل بن اجلرشى ، والذى  ظهرتاأللفاظ واملعاىن اجلنسية القبيحة الىت 
 :وله صوره بصورة شديدة السخرية ىف ق

 هوِ أذْكُــرــى بِــاهلجأن معــزي
ــى  ــالَق يلْزمنِـ ــى والطَّـ لَكننِـ

. 

ــبِ  ــاعةَ الغضـ ــه سـ ــبا منـ تعصـ
) 112(ما ملْـت فيـه يومـا إىل الكَـذبِ     

. 

ك الكثري من األدباء ممن اشتهر عنهم كثرة مزاحهم وهلوهم وجموم ىف حديثهم، كما كان هنا
وقيل حضر  .)113(ومن أشهر هؤالء ىف العصر العثماىن اجلنيد الدمشقى الذى اشتهر زلياته النثرية

لقزويىن األكرمى مساطًا وأمامه اجلنيد فبالغ ىف النهمة ، وكان ىف الس بعض األدباء فأنشد قول أىب حممد ا
            : الضرير ىف رجل أكول 

 )114(كأن ىف أمعائه معاوية      وصاحب ىل بطنه كاهلاوية   

                                                 

، وتتميز هذه األمثال بأخذها لشكل احلكاية ،  267ـ  266: ص: ى رحيانة األلبا لشهاب الدين اخلفاج) 111(
أشكال التعبري ىف األدب الشعىب للدكتورة نبيلة . خسرانه خسرانه : كما ىف قوهلم ضربوا األعور على عينه ، قال 

    170: إبراهيم 
   47/  1: خالصة األثر للمحىب ) 112(
  494/  1: خالصة األثر للمحىب ) 113(

، وذكر والد احملىب أن هذا البيت ذكر ىف يتيمة الثعالىب ،  492ـ  491/  1: صة األثر للمحىب خال) 114(
. واستجاد لفظه ووقوع األمعاء إىل جنب معاوية ملزية ثالثة ، وهى كون الذى أنشد فيه من نسل معاوية   
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البوريىن الذى كان مييل إىل غالم ، فجاءه مرة ، مث جاءه معتذرا بإشارة : ومن هؤالء أيضا 
 : خفية من جفنيه ، فأنشده بديهة قول ابن الفارض 

ــهما س ــت ـــى فَأَثْب ــنرمـ م
  هظاحلَو                     . 

ىف وسط قَلْـىب فَواشـوقى إىل الرامـى    
)115(              . 

وكان األدباء يتخذون من األمور البسيطة سبيالً إىل اللهو والضحك ، كما كتب زين الدين بن 
ىل أحد أصحابه يعزيه ىف ضياع أمحد بن على بن احلسني بن على الشافعى احللىب ، املعروف باإلشعاىف إ

 :نعله 

تعز أخـى إنْ كُنـت ممـن لَـه عقْـلُ 
 ــه ــؤونَ فَدأب ــدهر اخل ــب ال تعوال ت
ــا  ولَعال مــز ا ال يــر هــى اهللا د لَح

ــلٍ و  لَ رِجــم ــى ش تح قــر ــا يفَ هلعن
فَما شئْت فاصـنع مـا اللَّبِيـب بِجـاذعِ     
ــراحِ   ـــى  إىل ال ــم نسعـ ــك قُ بِحقِّ

 .                     سحرةً

ــلُ  عن ــت بــا إذَا ذَه انزأح ــد وال تب
ــملِ دو ــاعِ الش متــد اج ــورى لعقْ ن ال

بِتكْـــديرِ صـــفْوِ               حـــلُّ 
ــلُ  ــه فَضـ ــن لَـ ــيشِ ممـ العـ
ــلُ  ــده مشَ عى بــر اقٍ ال يــر ف ــد أش
ــلُ  عــت الن ــو زل ــارك صــفوا ول وال ت
نجــدد  أفْراحـا لكُـلِّ صـدا تجلُـو     

)116(                 . 

"  :ويروى لنا اخلال الطالوى قصة فكاهية طويلة عن ضياع قط مستأنس لصديق له فيقول
وكان لصاحبنا الشيخ حسن املعروف بالكمر قطٌّ ، وكان عزيزا عليه ، مقبوالً لديه ، فكان من قضاء اهللا 

فجزع عليه جزعا عظيما ، وبكى عليه  وقدره أن ذلك القط هلك إىل لعنة اهللا تعاىل ، وكان امسه سنبل ،
ودفنه فيه ، وجلس ىف اخللوة للتعزية ، فلما مل يأت ، بكاًء شديدا ، وغسله وكفَّنه ، وحفر له ىف كنيف 

كيف كانت : إليه أحد خرج بعد ثالثة أيام ، فاجتمعنا به ىف جملس رجل جليل القدر ، فأخذ حيدثنا 
فنه ودفنه ىف الكنيف ، وجعل يبكى وهو حيدثنا ، فأمرنا رب موتته ، وكيف مات، وكيف غسله وك

 :الس أن أصنع له مرثية ، فعملت هذه القصيدة ، وهى هذه األبيات 

                                                 

  54/  2: خالصة األثر للمحىب ) 115(

   190/  2: خالصة األثر للمحىب ) 116(
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 هبِهِــر ــيبــا أُصكَــى لَمب ــنــا مي
ــر إذا  ــه ده فإن ــك ــض علي خفِّ

ــد ع ــإنى ق ــالً ف ها مــابر ــدتك ص ه
لك أسوةٌ فـيمن أُصـيب علـى التقـى     

. 

 ــرِه ىف ده ــى ــن رم أولُ م ــت ــا أن م
 هــر بِم ــد ــاَء بع ــوا ج ــقَاك حل أس
 رِهــب ــامِ بِص ــى األن ــوق عل ــالً يفُ رج

ــرِههمــع م ــهالموج ــهــى حال117(ف (
 . 

ويروى اخلال الطالوى قصة أخرى عن الشال املسروقة ، وكان صديقه الشيخ حممد بن ناصر 
 :املعروف بشليف قد سرقت شاله وهو ىف إحدى حلقات الذكر ، فقال اخلال الطالوى

ن اخلَســاره حتمــلْ مــا اســتطَعت مــ
 ــالت ــني ش ــلَّت ح ش ــص ــني اللِّ مي
أتــدرِى حــني موالنــا افترقْنــا 
ــا  نيــى اهلُو ــت عل حر ــم ــك ثُ كْتتر
فمــا إنْ صــرت حتــت القَبــوِ حتــى 

        . 

 ــاره البِش ــك ــارِف ولَ ــك ع ألن
 هــار بعلــى الع ــت ــد وقَفْ ــالك ق شل
 ــاره إىل الطَّه ــت ــد دخلْ ــت وق حور
 هــار ــد ح ــن بع م ــارة ــوز حب أج

) 118(وادةً ىف شــبه كــاره رأيــت ســ
. 

واختذ الشعراء من بعض العيوب اخللقية سبيالً إىل الضحك والفكاهة واون ، فريوى احملىب أن 
أبا بكر العمرى كان جالسا باملكان املعد لبيع القهوة املسماة بالقهوة اجلديدة ، حتت قلعة دمشق ، وإىل 

بن عني امللك ، وإذا بغالم بديع اجلمال بارع ىف احلسن والكمال جلس بالقرب منا اجانبه الشمسى حممد 
، فأخذنا نتأمله ونتواصف حماسنه ولطف مشائله ، وإذا برجل طويل من الناس ، غليظ يكاد يكون جدارا ، 

الم هو القمر الغ: امللك  فجلس بإزائنا وحال بيننا وبني رؤية الغالم ، فحصل لنا غم شديد ، فقال ابن عني
، وهذا الغليظ هو اخلسوف ؛ ألنه حجب عنا رؤيته ، فبينا حنن ىف تلك املصاحبة وإذا بالرجل نـزع 

: فقال . عمامته فإذا هو أقرع وكأن رأسه قطعة من النحاس ، فقلت للشمس حممد اآلن صح تشبيهك 
 : إذا جيوز أن تنظم هذا املعىن ، فأخذت القلم وكتبت ارجتاالً 

ــب جــونِى ح يع ــن ع عــر ــدر أقْ ــا الب ــئًا مطْروقً اسخ فــر ــدا الطَّ فَغ

                                                 

   451ـ  450ص : للدكتور عمر موسى باشا ) العصر العثماىن ( اريخ األدب العرىب ت) 117(

   455ـ  454ص : للدكتور عمر موسى باشا ) العصر العثماىن ( تاريخ األدب العرىب ) 118(
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ـــ  يادفَن ــف ــونَ كُ ــى الالئم ــالَ ل قَ
ـــ   ــةَ اخلس ــى لَيلَ لجنرِ يــد ةُ البــاد ع
وتـــراَءيت طَاســةً فَجعلْــت الصفْـــ 

         . 

ــا  ــروا التعنِيفَ ــونِى وأقْص عد ــت ـ
ـف بِـدق النحـاسِ دقـا عنِيفَـا ـ

ـــع  دقَّــا  فَـــكَانَ عــذْرا لَطيفَــا 
)119(                                . 

كما اختذوا من الغلمان مادة جيدة للهو فها هو عبد الكرمي الطاراىن قد جلس وإىل جانبه غالم 
. فخجل ملا قاله . أمامى على أى حالة : فقال له . انظر البدر أمامك : ، كالقمر ىف ليل التمام ، فقال له 

 :  فأنشده بديها 

وذى قــــوامٍ رشــــيقٍ 
 ــه ــر منـ ــال والثَّغـ فقـ
 رــد ــك بـ ــدا أمامـ غـ

. 

ــامِ  ــدرِ التمـ ــا لبـ دنـ
حـــالٍ بِحســـنِ ابتســـامِ 

ــامى رِى أمــد ب ــت ) 120(فقل
. 

أما مادة اللهو واون واإلغراق ىف الضحك فقد كانت التعبريات اجلنسية الصرحية أو الىت  
: " غُلِّفَت بالتورية ، ومن ذلك أن شهاب الدين اخلفاجى كتب يوما ألحد املغاربة وكان يقول بالظباء 

ثَّالث ، ألن الرجل خري من املرأة مذهب موالى تقدمي الذكور على اإلناث ، وتطليق حورِ اجلنان بال
 : ، وتقدم حيث الشقاق ، كما قلت له أوالً ) 121(باالتفاق ، فلذا ختلَّف عن اخلالف

ــوانِى  الغ ــب ــن ح ــالَ ع م ــب أدي
وقــال اختــار ذا أهــلُ املَعــانِى 

. 

اث وبِاألحــداث أصــبح ذا اكتــر  
علــى اإلنــاث الــذُكُور ــتلَّب122(فغ (

. 

ويتماجن طرز الرحيان ىف دعوته ألحد أصدقائه القدامى إىل الزيارة ، وطلب منه أال خياف من 
 : القتل أو التشليح ، وما خفى كان أعظم 

                                                 

236ـ   235/  3: خالصة األثر للمحىب ) 119(  

  386/  1: املصدر السابق)120(

.  ظم أجزائه الزعفران نوع من الطيب ، ومن أع: اخلالف ) 121(  

   406ـ  405/  4: نفحة الرحيانة للمحىب ) 122(
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ــد أىب  ــذَارا وق ى اعتــد ــلْ ملــن أب أال قُ
ــدنا  ــت عن مــا د ــانُ اهللا م ــك أم علي

. 

ــذْرِ  ــك الع ــب ىف ذل يــا والر نزِيارت
ــليحِ مث ال أدرِى  شــلِ والت ــن القت ) 123(م

. 

ىف  )م 1656=  هـ1065 (ويقول حممد بن نور الدين املعروف بابن الدرا املتوىف سنة 
 : صاحب له قد أغرم مبساعدة أهل اهلوى واون على هواهم وجموم 

بنا صـاحب مغـرى بعـون ذَوِى اهلـوى 
ــى   ــى عل ــا رقَ بحــى م ــز أن يلْقَ إذا ع
ـــ  الشـــــــــــــــ

. 

مهــدجىف و مــارِكُهشي  لُّــهووالت
   هـأَوـانَ التخقْرِ دـتقِ يس124(ـواه (

. 

 :األلغاز والفكاهة 

 

من أبواب السمر والفكاهة ؛ فعندما تسمر مجاعة األلغاز باب  بالفكاهة ؛ ألناأللغاز تبط وتر
يتم الكشف عن غباء اإلنسان العادى بقصد خلق  ازير ، ومن خالهلمن اجلماعات ، وتتبادل األلغاز والفوا

 ، والدعابة الىت حتملها األلغاز دعابة حتتاج إىل ) 125(جو من السخرية واملرح 

إعمال الفكر وإجهاده ىف صياغتها صياغة دقيقة فنية تتوسط بني الوضوح واإلام والتصريح 
 ) . 126"(تماد على الذكاء والذاكرة والثقافة والتلميح ، مث ىف حل رموزها وأسرارها باالع

كان النتشار األلغاز ىف أوساط اتمع املختلفة أثره الواضح ىف اللغة الىت تروى ا هذه األلغاز ، 
فإذا كان اللغز يوجه من شخص آلخر على سبيل االمتحان ، لريى ما إذا كان هذا الشخص يفهم لغة 
                                                 

    271/  1: املصدر السابق)123(

  231/  1: املصدر السابق)124(

طبق رخام عليه زعفران حلف ما " ، ولغز البيض " قد السمسمة وجتيب اخليل ملجمة" مثل فزورة الكتابة  )125(
أشكال التعبري للدكتورة نبيلة إبراهيم، : انظر .  جيت آكلها قلعت قميصها "، أو لغز الترمسة " يتاكل إال بالكالم

189ص   
  353ص : للدكتور أمحد فوزى اهليب : احلركة الشعرية زمن املماليك ىف حلب الشهباء ) 126(
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ز قد تعددت بتعدد هذه اجلماعات ، ألن كل مجاعة تستخدم لغة خاصة هذه اجلماعة ، فإن لغة هذه األلغا
ا ، فجماعة الصيادين مثالً هلم لغتهم اخلاصة م ، وكذلك مجاعة اللصوص ، ومجاعة احلكماء هلا لغتها 

قابل الىت تتسم بالغرابة ، وإالَّ كانت ملكًا مشاعا للجميع، وعلى هذا فإن اللغز يستخدم اللغة الغريبة ىف م
 ) . 127(استخدام اإلنسان العادى للغة العادية 

األلغاز اللفظية واللغوية، واأللغاز الفقهية ، واأللغاز : وعلى هذا ميكن حتديد أنواع األلغاز بـ 
التاريخ الكنائى ، واأللغاز األدبية ، واأللغاز الصوفية الىت (النحوية ، واأللغاز الفرضية ، واأللغاز احلسابية 

 وقد يلغز ىف اسم ويأتى اللغز )129(، ومنها ما يسأل عن شىء أو كلمة ) 128(ا الشيخ مريديه ميتحن ،
 مبا يطابق صورة أحرفه ىف الرسم من األشياء ، وهو نادر جدا 

ألغاز اخلاصة الىت أبدعها الشعراء واألدباء : وأما األلغاز األدبية فتنقسم إىل نوعني ، األول 
الكتاب فدونوها ىف كتب الشعر واألدب والبالغة ، وقام بدراستها علماء  املعروفون ، وحظيت بعناية

أما القسم اآلخر فهو األلغاز الشعبية الىت قاهلا عامة الناس ؛ وذاع انتشارها ىف .البالغة والبيان والبديع 
لفنية ، وىف البيئات العربية بني اخلاصة والعامة ، وال يفترق أحدمها عن اآلخر إال ىف السمات اللغوية وا

وأصبح هلا تأثريها الكبري ىف األوساط الشعبية إىل درجة أا مل تعد تروى ) . 130(مستويات املتلقى أيضا
مفردة فحسب ، وإمنا داخل احلكاية الشعبية واخلرافية ، وكان هلا دورها الكبري ىف تركيب تلك احلكايات 

يتطلب إجابة صائبة يعرفها السائل من قبل ، وإمنا ، وىف هذه احلالة ال يروى اللغز بوصفه سؤاالً حمريا 
 ) .  131(يكون كذلك ىف صورة مسألة حمرية تتطلب التفسري 

                                                 

رب، قصدا الع األغاز هناكوذكر البعض أن من ،  196أشكال التعبري للدكتورة نبيلة إبراهيم ، ص : انظر  )127(
اوألغاز ا ، وهى نوعان  اقصدها أئمة اللغة ، وأبياتا ، وإمنا قالتها فصادف أن تكون ألغاز مل تقصد العرب اإللغاز :

فإا تارة يقع اإللغاز ا من حيث معانيها ، ومسوا هذا النوع أبيات املعاىن ألا حتتاج إىل أن يسأل عن معانيها ، 
  404، 403/  3: تاريخ آداب العرب لألستاذ مصطفى صادق الرافعى : نظر ا. وال تفهم من أول وهلة 

    178ـ  1/177: من فنون األدب الشعىب ىف التراث العرىب للدكتور حممد رجب النجار ) 128(

  354ص : للدكتور أمحد فوزى اهليب : احلركة الشعرية زمن املماليك ىف حلب الشهباء ) 129(
    181ـ  1/180: ىف التراث العرىب للدكتور حممد رجب النجار من فنون األدب الشعىب ) 130(

ن اللغز حيتاج إىل عدة عناصر ، السائل، ألالباعث على خلق اللغز هو االختبار الذى يتعرض له املسئول؛ و)131(
ينطق فإن السائل ال  هذا، ومع من ذلك املسئول على يقني وعرف اإلجابة ، هو يواملسئول ، فالسائل يطرح اللغز و
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وملا كانت األلغاز تعد من أخفى اإلشارات ؛ ألننا نرى فيها للكالم ظاهرا غري ممكن فإذا أعملنا 

انتشرت وا األدباء ويتراسلون ا ، الفكر وأمعنا النظر وجدنا له باطنا ممكنا ، كانت جماالً يتبارى فيه
، وبعد أن كانت األلغاز تلقى ) 132(وذاعت وصارت فنا مل خيل منه ديوان من دواوين األدب العرىب 

اململوكى ، والعصر  ينىف العصروخباصة مباشرة من السائل إىل املسئول ، دخلت ىف العصور املتأخرة ، 
مع احتفاظها جبانب الفكاهة والدعابة والرباعة ىف صياغتها  العثماىن ، إىل فن املراسالت اإلخوانية ،

 : ونظمها ، فها هو حممد بن يوسف الكرميى يكتب إىل أخيه أكمل الدين ملغزا ىف أكتع 

ــا  ــتكْملُ الظَّرفَ ســالً ي ــا أكْم ي
ــه  ــارِى ب ــن فَخ ــقيقى م ــا ش وي

ــلُ ــى  أَكْم فَل ــفْه ــه إن أص من
قــل ىل عــن وصــف حــروف لــه 
ــه  ــا ب ومي صــخ ــفت الش إذا وص
ــةً  ــحب كُالَّبـ ــزلْ يصـ ومل يـ
 ــثــن ثَالــرِ مشالع ــفنِص ثانيــه

نقُص عنهــا بــلْ وعــن بعضــها يــ
 ــه ــانظُر لَ ــفَان ف ــوفُه نِص صوم
ــه  ــه فعلُـ ــع ثالثـ ــه مـ ثَانِيـ
يظْهِـــر ىف أفْعالـــه خفَّـــةً 
ــا   ــف لن ــو إلْ ــؤم وه ومِ شــالب ك
أجِب وعن ذَا الوصـف أفصـح لنـا 

. 

ــى  ــلُ ال يخفَ ــالً والفَض ــا فاض ي
ــا  ــورى طَرفَ ــدا ىل ىف ال ــن غ وم
ــفَا  صالو هــاف صأو ــن م ــع جأر

نقَصـــت حرفَـــا  أربعـــةٌ مـــا
ــى  ــرِه تلْفَــ ــه ىف دبــ فعينــ
ــا جييــد القَــبض والصــرفَا 
ــا  ــه مل يبلُــــغِ األلْفَــ وكُلُّــ
ــا  ــا حلفَـ ــل ناقصـ ومل تكمـ
نصــفًا وال تنظُــر لــه نِصــفَا 
متــى يشــاجِر عرســه عنفَــا 
ــا  ــب طَرفَ غي ــم ــلٍ لَ ــو لثقْ وه
ــا  ــةً إلفَـ ــتم بومـ ــلْ رأَيـ فَهـ

ــرفَا   رِ إذًا صهــد ــت لل ) 133(ال ذُقْ
. 

 :   بقصيدة طويلة مطلعهافأجابه أخوه 

                                                                                                                        

باإلجابة عن السؤال إال بعد أن يبذل ىف ذلك جهدا كبريا ، أما إذا عثر على احلل الصحيح فإنه يشعر حبالة اقتناع 
   193 ،184أشكال التعبري لنبيلة إبراهيم ، ص . وثقة بالنفس 

  353ص : للدكتور أمحد فوزى اهليب : احلركة الشعرية زمن املماليك ىف حلب الشهباء ) 132(
  186/  1: ، نفحة الرحيانة  277/  4: خالصة األثر للمحىب  )133(



 
300 / Iyd Fethi Abdullatîf                                                              EKEV AKADEMİ DERGİSİ 
 

ــا  ــنا عرفَ ضور تادــز ــاَءت فَ ج
 . 

ــنفَا    ــا ش نآذان تــد ــلْ قلَّ 134(ب (
. 

لغاز جمال املسائل الفقهية وأكثر النحاة والقضاة والفقهاء وكما سبق أن قلنا فقد دخلت األ
وأهل الفرائض ومن ينتحلون احلكم والفلسفة منها ، ومما يالحظ على هذه األلغاز أن الفن أغلب عليها 

 : ومن األمثلة على ذلك ما كتبه بعض الفقهاء إىل أىب بكر العمرى ملغزا ) . 135(

اآنـمــــــــــــــ
ـُم ـْنــــــ ــــ ـفــ

ـَ ـِرـ ان دــــــــــــ
ـــكُ لّ ــــــــــــ
ـــنــــم ـــــــــ

ـــــــــــــهمــ
ـــــــــــــــــ

ـَ ــ     اـــــــ

ـــكُ ـــــــــــــ
ـــــــــــــــــ
ــ لُّ ــــــــــــــ

ـــطَه ــــــــــــ
ـــــــــــــــــ
ورٍ ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــوحد
ـَ  ه حتى إذَاـــ

 
                    

يجرِى باالسـتعمالِ فـى الـتطْهِريِ    
ا يعمـورِ جطَه ـرالكُـلُّ غَي ـودع

 . 

                                                 

188ـ 187/  1: ، نفحة الرحيانة   278ـ  277/  4: خالصة األثر للمحىب ) 134(  

    407ـ  406/  3: تاريخ آداب العرب لألستاذ مصطفى صادق الرافعى ) 135(
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 : فأجابه بقوله 

 ــر ــر أو املقَ ــى املم ف ــر يغــاٌء ت م
وإذا خلطت بِه الطهـور وقـد نمـا 

. 

ــتطْهِريِ  ــذُ لل األخ ــه نم ــوز جي
التغــيِري عــاد الكُــلُّ غَــري طَهــورِ 

. 
وكذلك كان للنحاة ألغازهم الرائعة والىت كانوا يتداولوا فيما بينهم ، ومن ذلك ذلك اللغز 

، وفيه ) م 1644= هـ  1054( الذى أرسل إىل جنم الدين احللفاوى األنصارى احللىب املتوىف سنة 
 ). 136(ال فيه سؤال حنوى ق

= هـ  1025( وكان أكثر شعر عبد اهللا بن عبد الرمحن بن على الدنوشرى املتوىف سنة 
 )137(،  ىف نظم املسائل النحوية ىف ألغاز رائعة ) م 1616

أمحد بن  كما فعلوبالغ بعض شعراء العصر العثماىن ىف فن األلغاز حىت أدخلوها ىف فن الغزل ، 
 : ملغزا  هقولىف ، ) م 1638= هـ 1048(وىف سنة زين العابدين البكرى ، املت

 ــه ــا رافلَـ ــةٌ ىف بردهـ غَزالـ
ــا  هلْتــد خ ــنِ وق مِ األمــر ىف ح

ملـن : فقالـت  . قُلت هلـا رِقِّـى   
ــا  ــز ىل بامسهـ ــت تلْغـ مث انثنـ
ــحيفُه  ــى وتص مخاس ــم ــا اس م
ــورى  ــريِ ال ــارِ خ ــنة املخت ىف س
ــتيقظًا  ــه مسـ ــنة نبـ ىف سـ

. 

 ــه ــن القافل ــد م اُألس ــنص تقت
 ــه ــالفرضِ وبالنافلـ ــةً بـ قائمـ
 ـــا عـــن مطْلَـــىب غَافلـــهكأ
 ـــا كافلـــهنا بـــه أفكارـــزلُغ
 آفلــه ــدورٍ مل تكــنب هــبش
 ــامله ــه شـ ــى لـ ــه وهـ بيانـ

  ــه ــنة كاملَ ــا ىف س ش138(وإن ت (
 . 

 :خامتة 
 : من دراسة الفكاهة ىف األدب العرىب ىف العصر العثماىن يتبني لنا عدة أمور  

                                                 

   182ـ  181/  4: خالصة األثر للمحىب ) 136(

   53/  3: ىب خالصة األثر للمح) 137(

  203/  1: ، خالصة األثر للمحىب  481/  4: نفحة الرحيانة للمحىب ) 138(
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تعترب مادة الفكاهة ىف تلك املرحلة امتدادا واضحا ملا كان قبلها من فكاهة ىف عصور  .1
استمر وجوده ىف  سابقة وخباصة ىف العصر اململوكى ، فعندما ظهر خيال الظل ىف األدب اململوكى

 .العصر العثماىن مع كثري من التطوير 
كانت موضوعات الفكاهة مشتركة بني األدب العرىب ىف العصر العثماىن وما قبله من  .2

 . عصور ، ومن ذلك الضحك من األصوات واألشكال والطعام والشراب وهكذا 
 . ىن كانت اللغة العامية شكال من أشكال الضحك والفكاهة ىف العصر العثما .3
كما كانت اللغة العربية الفصحى والتصحيف فيها وىف النحو العرىب لونا من ألوان  .4

 .الفكاهة ىف تلك الفترة 
دخلت أنواع جديدة على الفكاهة ىف العصر العثماىن مثل األلغاز واألحاجى  .5

 . لغة العامية واملواويل واملسرحيات الفكاهية وخباصة ىف اية العصر العثماىن والىت كانت غالبا بال
 :واملراجع  أهم املصادرومن 
  :  أهم املصادرأوالً 

عبد الفتاح : رحيانة األلبا وزهرة احلياة الدنيا ، حتقيق : ـ شهاب الدين اخلفاجى  .1
 .م1967= هـ  1386 ،  حممد احللو ، طبعة عيسى الباىب احللىب ، الطبعة األوىل

الطاهر أمحد الزاوى ، اهليئة العامة : الكشكول ، حتقيق : ) اء الدين ( العاملى  .2
 .م 1998لقصور الثقافة ، القاهرة ، 

عشر ، طبعة مصر ،   خالصة األثر ىف أعيان القرن احلادى  :)  حممد أمني( احملىب  .3
 . هـ   1284

عبد الفتاح حممد  :حتقيق  نفحة الرحيانة ورشحة طالء احلانة ، : )  حممد أمني( احملىب  .4
 . م  1969= هـ 1387إحياء الكتب العربية عيسى الباىب احللىب  احللو ،طبع بدار

عبد الفتاح  : حتقيق نفحة الرحيانة ورشحة طالء احلانة ، ذيل : )  حممد أمني( احملىب  .5
 . م  1969= هـ 1387حممد احللو ،طبع بدار إحياء الكتب العربية عيسى الباىب احللىب 

 : أهم املراجع : ثانيا 

، وزارة الثقافة ) دراسة وحتقيق ( خيال الظل ومتثيليات ابن دانيال :  إبراهيم محادة .1
 .م 1963واإلرشاد القومى ، املؤسسة املصرية العامة للتأليف والترمجة والطباعة والنشر ، مصر ، 



 
OSMANLI DÖNEMİNDE MISIR’DA MİZAH                                                                    303 
 

األدب العامى ىف مصر ىف العصر اململوكى ، الدار القومية : أمحد صادق اجلمال  .2
 .م 1966= هـ 1386 للطباعة والنشر ، القاهرة ،

املضحك وتطوره ىف النثر العباسى حىت اية القرن : مجال عبد الغفار إبراهيم بدوى  .3
 .م 2001رسالة ماجستري ، كلية اآلداب ، جامعة عني مشس ، الرابع ، 

عبد العزيز ( السخرية ىف األدب العرىب احلديث  -سها عبد الستار السطوحى  .4
 .  م  2007 –القاهرة  –صرية العامة للكتاب اهليئة امل –) البشرى منوذجا 

عدد  –القاهرة  –دار املعارف  –سلسلة اقرأ  –الفكاهة ىف مصر : شوقى ضيف  .5
 . الطبعة الثالثة   – 511

 .اجلزيرة ، الشام ، دار املعارف ، مصر ، بدون تاريخ: شوقى ضيف  .6
، القاهرة ارف ، املع  ، دار ) مصر والشام ( عصر الدول واإلمارات : شوقى ضيف  .7
  .بدون تاريخ
فصول من تاريخ مصر االقتصادى : عبد الرحيم عبد الرمحن عبد الرحيم  .8

 .   م 1990واالجتماعى ىف العصر العثماىن ، اهليئة املصرية العامة  للكتاب ، سلسلة تاريخ املصريني ، 
ة ، القاهرة ، الزجل ىف األندلس ، اهليئة العامة لقصور الثقاف: عبد العزيز األهواىن  .9

 .م 2002
رسالة دكتوراه  ،األمثال العربية حىت اية القرن الرابع اهلجرى : عبد ايد قطامش  .10

  .م 1975 ،بدار العلوم 
، دار الفكر للطباعة ) العصر العثماىن ( تاريخ األدب العرىب : عمر موسى باشا  .11

 .م 1989والتوزيع ، دمشق ، 
، ترمجة  ، القسم الثامن) العصر العثماىن ( عرىب تاريخ األدب ال: كارل بروكلمان  .12

 .م 1995حممود فهمى حجازى ، وعمر صابر عبد اجلليل ، اهليئة املصرية العامة للكتاب ، :
، الس الوطىن  31حات األندلسية ، سلسلة عامل املعرفة ، عدد شاملو: حممد زكريا عناىن 

 م1980يوليه =  هـ 1400رمضان / الكويت ، شعبان  للثقافة والفنون واآلداب ،


