
 

 

 دراجــاالستأساليب 
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 ِٟحـــََه اٌَّح َّ ْْ أَشــُْىَك ِْٔع ِلْعِٕٟ أَ ْٚ َقبِّ أَ

أَ  َٚ  َّٞ ـــــَؿ اٌِــ َٚ ــــٝ  َعٍَ َٚ  َّٟ ــــ ـــــَْث َعٍَ َْٔعّــ ْْ أَ

أَْطـــٍِْط ٌِـٟ  َٚ ًَ َطـلٌِعل  جَْكَػـــلُٖ  أَْعّــــَ

 ْٓ ــ ِِ ــٟ  ئِِّ َٚ ــُث ي١ٌَِـــــَْه  ِْ ــٟ جُ ــٟ ئِِّ ٠َّحِ قِّ ـُ ــٟ  ـِ

 َٓ ْىٍِّــــ١ِ ُّ ٌْ  ا
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 مقدمة
 ةجيير  تقنية تلقصيدة العربية كانتقنية االستدراج في ا إفقمنا  إذاال نبالغ 
مػػا امتمػػاد الشػػامر ـ ، كبخاصػػة الشػػيرة فػػي ادبنػػا العربػػي القػػدي ةككاسػػع

فػي ببرامػة يحػاكؿ تكظيهيػا كاف العربي ممى مجمكمة مف المسممات التي 
 . ، بغية ذيكع شعره كانتشاره دةائقص كثير مف

ذاك  قػػد اشػػتير بانحصػػاره فػػي البنػػاق القديمػػة  العربيػػة كػػاف بنػػاق القصػػيدة ا 
العربيػة يمكػف راج في القصيدة داالست تقنيةف إػ فالغنائي كالبناق القصصي 

 يتػكاتر الشػعراق ممػ ؛ نتيجػة البنػائيف يفيػذالجيػد ل النتاج الشرمي اف تعد
حتػى ، منػذ اسػتكاق القصػيدة العربيػة  ، ا، كالبحث مف جديدى ااالىتماـ بي

كػاف عيمة ، مما يؤكد اف االسػتدراج الحديث المعتمد ممى الته العربي الشعر
 كاكػدت،  حيكيتيػاصػيدة العربيػة مقل حهظتالتجديدية التي  األلكافلكنا مف 

طػر منضػبطة األفنيػة بنائيػة التجديػد كانػت حركػة  الػكافاف حركتيا في كؿ 
 .معايير الك 

كمػػف ثػػـ كانػػت مالحظػػة االسػػتدراج فػػي القصػػيدة العربيػػة مالحظػػة جػػديرة 
، كبخاصػػػة اف الدراسػػات التػػي تناكلػػػت المصػػطم  قػػػد باالىتمػػاـ كالدراسػػة 

، ( 1)الشػػعرية احيحائيػػة ف فضػػاقاتو بالغػػي يحجػػـ مػػ إطػػارفػػي حددتػػو 
دكر ممييػػا الكتابػػػة بالغيػػة التػػي تػػكيحصػػره فػػي ككنػػو قيمػػة مػػف القػػيـ ال

مػف  التػدرج فػي التخهػي، انطالقا مػف نظػرة المهسػريف المنبعثػة مػف األدبية
 :  جؿ كمزٌ  اهلل قكؿ تهسيرىـقيؽ المباغتة الميمكة ، كما بدا في اجؿ تح

                                                 

( ِٓ اٌؿقاولت اٌِالؼ١ة اٌص١ؿة اٌحٟ جٕلٌٚث ِملِلت االوحؿقاز ـٟ اٌمكاْ 1)

اٌىك٠ُ ؾقاوة اٌؿوحٛق أظّؿ اٌى١ؿ ؽٍعة ؾاٚؾ ) االوحؿقاز ـٟ اٌمـكاْ اٌىـك٠ُ 

 َ 2004بلٌكا١ِ٘ٓ ـ اٌطِعة األٌٚٝ  بالؼ١ة جع١ٍ١ٍة ( ـ ِطِعة اٌشكٚق ؾقاوة



 

 

 

 
 

9010 
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  ًٍيثي الى يىٍعمىميكفى كىالًَّذيفى كىذَّبيكا ب ـٍ ًمٍف حى يي   (1)آىيىاًتنىا سىنىٍستىٍدًرجي
يػػتـ تتبػػا صػػكرة القصػػيدة العربيػػة القديمػػة كقػػد اقتضػػت طبيعػػة الدراسػػة اف 

التػػػي تعنػػػى بتطػػػكر الحػػػدث كتناميػػػو ، اك التػػػي تعنػػػى بتعػػػدد كالحديثػػػة ، 
 التػي األنمػاطاىػـ  مػف اجػؿ الكقػكؼ ممػىاألغراض في القصيدة الكاحدة ، 

فػػي القصػػيدة فػػي مرحمػػة القػػدـ كالحداثػػة  تحمػػؿ مالمػػ  االسػػتدراجنػػت كا
 : مباحث خمسة إلى، كمف ثـ كاف تقسيـ البحث العربية

مصػطم  االسػتدراج معنػى تتبعػت  كفيو (مصطم  االستدراج) األكؿالمبحث 
تحديػػد  إلػػىكالنقػػاد ، بغيػػة الكصػػكؿ  يػػيفغمنػػد المغػػكييف كالمهسػػريف كالبال

فػي حركيػة مف خالؿ فقو ابعػاده التػي يرمػي إلييػا ممصطم  ، لفني كاض  
اف يػدكر ممييػا المصػطم   ، كتحديد األساليب التي يمكػف القصيدة العربية
النيايػػػػة ) المبحػػػػث الثالػػػػث، ك  (مقدمػػػػة القصػػػػيدة)الثػػػػاني  فػػػػي المبحػػػػث

 .(المهارقة) المبحث الخامس، ك (االرتداد) المبحث الرابا، ك المهاجئة(
ىػي كػؿ مػا يمكػف اف يشػكؿ  األسػاليباف ىذه ػ  يةػ في النيا ممى اال يظف

، فحسػبيا نػكاة لدراسػة  حركيػة القصػيدة العربيػةاالستدراج فيو في  اساليب
اف ىذه الدراسػة نأمؿ في مزيد مف العمؽ كاالستقصاق ، ك  إلىكبيرة تحتاج 
التػػػي رميػػػت كثيػػػرا بػػػالجمكد القديمػػػة حيكيػػػة القصػػػيدة العربيػػػة  نؤكػػػد ممػػػى
ػػ ممػى  انيا ما زالت قادرة ػ حتى في إطارىا التقميدم نثبت كاف، كالتقميدية 

 حيكيتيا كنماقىا .ليا حمؿ كثير مف القكالب الهنية التي تحهظ 
لىٍيًو ايًنيبي  كٍَّمتي كىاً  مىٍيًو تىكى مىا تىٍكًفيًقي ًإالَّ ًبالمًَّو مى  كى

                                                 

 182(األعكاؾ : 1)
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حكؿ معنييف ىما الطػي كاالرتقػاق ، غيػر  (درج)لمادة المغكم  المعنى يدكر
حػكؿ معنػى دار يستأثر بػالمعنى الثػاني ، حيػث كاف كثيرا ما اف االستدراج 

كىػذه الزمخشػرم :   مف قػكؿ مثال حتى بمكغ الغاية ، ممى ما يبدك التدرج 
. ..( مػػػات كمػػػا تػػػرؾ نسػػػالن ):  كدرج فػػػالف ، : انقرضػػػكا آثػػػار قػػػـك درجػػػكا

، كقيؿ استدمى ىمكتو مف درج إذا  (رٌقاه مف درجة إلى درجة):  تدرجوكاس
وي إلى  ( ،طكيتو):  كاىٍدرىٍجتي الكتابى  كقكؿ الجكىرم :  ،  (1)   (مات) كدىرَّجى

،  (2)   (ادنػػاه منػػو ممػػى التػػدريَّ فتىػػدىرَّجى )، ام  ، بمعنػػىن  كػػذا كاسػػتدرجو
ا  كجن ًبيُّ ديري ًؿ مىا )ًمٍف بىاًب قىعىدى كقكؿ الهيكمي :   دىرىجى الصَّ مىشىى قىًميالن ًفي اىكَّ

دىرىجى  .... (يىٍمًشي ثىًؿ  (مىاتى )كى ًفي اٍلمى دىرىجى )كى دىرٍَّجتيوي إلىى )،  (اىٍكذىبي ًمٍف دىبَّ كى كى
ا فىتىػػدىرَّجى  ٍذتيػػوي قىًمػػيالن قىًمػػيالن )كىاٍسػػتىٍدرىٍجتيوي ،  (اأٍلىٍمػػًر تىػػٍدًريجن بى كىاىٍدرىٍجػػتي الثَّػػكٍ ،  (اىخى

ٍيتيػػوي )كىاٍلًكتىػػابى ًبػػاأٍلىًلًؼ  ػػةه )كىالػػدَّرىجي اٍلمىرىاًقػػي اٍلكىاًحػػدىةي  (طىكى ػػبو  (دىرىجى ًمٍثػػؿي : قىصى
بىةو   قىصى  (3)كى

تحمػؿ مالمػ  جديػدة ايضػا فػي التركيػب  ادرككااف كثيرا مف المغكييف قد  إال
ى مػا ممػ،  كاحميػاؿاع دكالخػ،  (الطي كاالرتقاق)المعنييف األكلييف  اثرا مف

                                                 

ُ ِعّـــٛؾ بـــٓ عّـــك بـــٓ ِعّـــؿ بـــٓ عّـــك أبـــٛ اٌملوـــ -( أوـــلن اٌِالؼـــة 1)

 . 185/ 1َ ) ؾ ق ز (1979 -اٌؽٛاقلِٟ اٌمِؽشكٞ ـ ؾاق اٌفىك 

( اٌظعلض ـٟ اٌٍؽة ـ اٌصٛ٘كٞ ) يوّلع١ً بٓ ظّلؾ ( جعم١ك ـ أظّـؿ عِـؿ 2)

 َ . ؾقز1984اٌرلٌرة  –ـ ؾاق اٌعٍُ ٌٍّال١٠ٓ  –اٌؽفٛق عطلق 

عـٟ ـ أظّـؿ بـٓ ِعّـؿ بـٓ ( اٌّظِلض ا١ٌّٕك ـٟ ؼك٠ب اٌشكض اٌى١ِـك ٌٍكاـ3)

 ب١كٚت -عٍٟ اٌّمكٞ اٌف١ِٟٛ ـ اٌّىحِة اٌع١ٍّة 
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ـٍ ًمػٍف ):  كقػاؿ اهلل جػؿ كمػزمف قػكؿ األزىػرم :   ػ مثال ػ يبدك  يي سىنىٍسػتىٍدًرجي
ٍيثي الى يىٍعمىميػكفى  ،  (، كال نبػاغتيـ سػنأخذىـ قمػيالن قمػيالن ):  قػاؿ بعضػيـ . (حى

: امتنا فالف مف كذا ككذا  : يقاؿ كاخبرني المنذرم مف ابي الييثـ انو قاؿ
حتػػػى حممػػػو ممػػػى اف دىرىجى فػػػي  (خدمػػػو)حتػػػى اتػػػاه فػػػالف فاسػػػتدرجو ام 

 (1) ذلؾ.
ػو ًإلػػى كػذا كاٍسػتىٍدرىجو بمعننػى كقػكؿ ابػف منظػكر :    ه منػػو اىدنػا)اىم ، كدىرَّجى
ٍيػػػثي الى )كفػػػي التنزيػػػؿ العزيػػػز ، (ممػػػى التػػػدريَّ فتىػػػدىرَّجى  ـٍ ًمػػػٍف حى يي سىنىٍسػػػتىٍدًرجي

ذيىـ قمػػيالن قمػػيالن كال)قػػاؿ بعضػػيـ معنػػاه ( يىٍعمىميػػكفى  كقيػػؿ ،  (نيبػػاًغتييـ سػػنٍأخي
كذلؾ اىف اهلل تعالى يهت  ممػييـ ،  (سنٍأخذىـ مف حيث ال يحتسبكف)معناه 

، مف النعيـ ما يغتبطكف بو فيركنكف ًإليو كيٍأنسكف بو فال يذكركف المػكت 
كليذا قاؿ ممر بف الخطاب رضي اهلل منػو لمػا  ... (فيٍأخذىـ ممى ًغرًَّتيـ)

ًمػػؿى ًإليػػو كينيػػكزي ًكٍسػػرىل  الميػػـ ًإنػػي اىمػػكذ بػػؾ اىف اىكػػكفى ميٍسػػتىٍدرىجان فػػًإني : حي
ٍيثي الى يىٍعمىميػكفى )اىسمعؾ تقكؿ  ـٍ ًمٍف حى يي كركم مػف اىبػي الييػثـ ، ( سىنىٍستىٍدًرجي

خدمػػو حتػػى )اىم  ، امتنػػا فػػالف مػػف كػػذا ككػػذا حتػػى اىتػػاه فػػالف فاٍسػػتىٍدرجو
و كالمػي اىم اى  ، (حممو ممى اىف دىرىجى في ذلؾ قمقػو حتػى تركػو يىػٍدريجي اٍستىٍدرجى
 (2) :ممى األىرض قاؿ األىمشى 

                                                 

( جٙـف٠ب اٌٍؽـة ـ أبـٛ ِٕظـٛق ِعّـؿ بـٓ أظّـؿ األل٘ـكٞ ـ جعم١ـك ـ ِعّـؿ 1)

َ ، ) 2001األٌٚـٝ  -ب١ـكٚت  -عـٛع ِكعـب ـ ؾاق يظ١ـلل اٌحـكاخ اٌعكبـٟ 

 ؾقز (

ابـٓ  (ٌىلْ اٌعـكب ـ ِعّـؿ بـٓ ِىـكَ بـٓ عٍـٝ، أبـٛ اٌفؼـً، شّـلي اٌـؿ2ٓ٠)

ــٝ ) ــكٚت :  –٘ـــ( ؾاق طــلؾق 711ِٕظــٛق األٔظــلقٞ اٌك٠ٚفعــٝ ا ـك٠م ب١

٘ـــ ) ؾقز ( .ٚا١ٌِــث ٌ عشــٝ ـــٟ ؾ٠ــٛاْ األعشــٝ اٌى١ِــك  1414 -اٌرلٌرــة 
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ٍنؾى القىػٍكؿي حتػى تىًيػلىيىٍستى    هرَّ ٍدًرجى
 

ـً   ػػػ يػػػري ميٍمجى ـي غى ـى اىنػػػي ًمػػػنكي   كتىٍعمىػػػ
مىػو  (طىػكىل)دىرىجى الٍشىقى يىٍدريجو دىٍرجان   بيدم : ز كقكؿ ال  تىػٍدًريجان  (كىػدىرَّج)كاىٍدخى

يا . كاًحٍدرىاجي بىامٌي اىفصكالرُّ  (اىٍدرىجى )ك ٍيتىػو : ،  (لىػؼُّ الشَّػٍىقً )حي كيقػاؿ لمػا طىكى
ٍجًيو . كاىٍدرىٍجتي الًكتىابى : ىألىنو ييٍطكىل مم (اىٍدرىٍجتو) ٍيتيو)كى لمجػاز . مػف ا (طىكى

ػػؿي  ػػًعدى ًفػػي المىرىاًتػػبً  ًإذا) كسىػػًماى  : يقػػاؿ : دىًرجى الرَّجي ػػة بمعنىػػى  ،(صى ألىف الدَّرىجى
ٍنًزلًة كالمىرٍ  و : ... تىبىًة .المى  (1)  ًمف دىرىج : مىاتى  (اٍستىٍدمىى ىىمىكىتىو)كاستىٍدرىجى

ككاض  مػف رؤيػة ابػف منظػكر كالذبيػدم سػيطرة معنػى االسػتدراج المػأخكذ 
ٍيػػثي الى )قكلػػو تعػػالى : معنػػى مػػف  ـٍ ًمػػٍف حى يي كىالَّػػًذيفى كىػػذَّبيكا ًبآىيىاًتنىػػا سىنىٍسػػتىٍدًرجي

التػػي  (درج)مػػف اشػػتقاؽ مػػادة  معنػػى الكممػػةث يسػػتقى حيػػ (2) (يىٍعمىميػػكفى 
 تحمؿ معنى االرتقاق اك معنى الهناق .

إذا كانػت نظػرة المغػكييف قػد كقهػت باالسػتدراج منػد حػدكد المعنػى المغػكم ػ 
 افاطرا كضػكابط ، نسػتطيا مػف خالليػا لو ف نظرة المهسريف قد كضعت إف

بػػالطبا ممػػا ممػػى ىػػدل ، مػػؿ المالمػػ  نقػػؼ ممػػى مصػػطم  نقػػدم جيػػد مكت
كقهػات جيػدة مػا ف كالمهسػر  كقػؼ حيػثاصػؿ الكضػا المغػكم ، يكحي بػو 

الطبػرم :   تهسير معنى االستدراج في القراف الكػريـ ، يبػدك ذلػؾ مػف قػكؿ 
حيػػث يػػرل المسػػتدرىج اف مػػف كاصػػؿ االسػػتدراج اغتػػراري المسػػتدرىج بمطػػؼ 

                                                                                                              

جعم١ك ؾ. ِعّٛؾ يبكا١ُ٘ ِعّؿ اٌكػٛأٟ ـ ٚلاقة اٌرملــة ٚاٌفٕـْٛ ٚاٌحـكاخ 

 .  318َ طـ 2010بمطك ـ األٌٚٝ 

ــلز اٌعــكٚن ِــ1ٓ) ــلز اٌعــكٚن ج ــؿ ِكجؼــٝ  ( ج ــلِٛن ـ ِعّ شــٛا٘ك اٌم

 اٌعى١ٕٟ اٌمب١ؿٞ ـ جعم١ك ـ ِصّٛعة ِٓ اٌّعمم١ٓ ـ ؾاق اٌٙؿا٠ة، ) ؾقز (

 .182( وٛقة األعكاؾ ِٓ ا٠٢ة 2)
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ـدراند.  في القصيـــدة العربيـــت أساليب االستــدراج  عبـد الحميـد محمـد ـب

 (1)ركىنا. ، حتى يكرِّطو مك المستدًرج إليو محسفه 
اف يتػدرج إلػى الشػيق فػي ): االستدراج  كقكؿ البغكم :   قاؿ اىؿ المعاني

قػارب بػيف )، كمنو درج الصبي إذا  (خهية قميال قميال فال يباغت كال يجاىر
 (2).   (طكاه شيئا بعد شيق)، كمنو درج الكتاب إذا  (خطاه في المشي

ف تػدرج إلػى الشػيق فػي ا)كقاؿ ابك مبيػدة : االسػتدراج :  ابي حياف كقكؿ
الراقػي )كذلػؾ اٌف ، كاصػمو مػف الدرجػة ،  (خهية قميالن قميالن كال تيجػـ مميػو

طػػكاه شػػيئان بعػػد )كمنػػو درج الكتػػاب ،  (كالنػػازؿ يرقػػى كينػػزؿ مرقػػاة مرقػػاة
 (3) (ماتكا بعضيـ في اثر بعض)كدرج القـك ،  (شيق

ييـ { سنسػتدنييـ إلػى } كالػذيف كىػذَّبيكٍا بئاياتنػا سىنىٍسػتى :  قكؿ البيضػاكمك  ٍدًرجي
اليػػالؾ قمػػيالن قمػػيالن ، كاصػػؿ االسػػتدراج االستصػػعاد اك االسػػتنزاؿ درجػػة بعػػد 
ٍيثي الى يىٍعمىميكفى { ما نريػد بيػـ كذلػؾ اف تتػكاتر ممػييـ الػنعـ  درجة. } ٌمٍف حى

اكان فػػي الغػػي ػػػػالى بيػػـ ، فيػػزدادكا بطػػران كانيمػفيظنػػكا انيػػا لطػػؼ مػػف اهلل تعػػ
 (4).ذابػػة العػييـ كممحتى يحؽ مم

                                                 

( شلِع ا١ٌِلْ عـٓ جو٠ٚـً  ٞ اٌمـك ْ ـ ِعّـؿ بـٓ شك٠ـك بـٓ ٠م٠ـؿ بـٓ ؼلٌـؿ 1)

 . 135/  9 1405 -ب١كٚت  -اٌطِكٞ ـ ؾاق اٌفىك 

ِعلٌُ اٌحٕم٠ً ـٟ جفى١ك اٌمـك ْ ـ أبـٛ ِعّـؿ اٌعىـ١ٓ بـٓ ( جفى١ك اٌِؽٛٞ ـ 2)

٘ـ( ـ جعم١ك عِؿ اٌكلاق 510ِىعٛؾ بٓ ِعّؿ بٓ اٌفكال اٌِؽٛٞ اٌشلـعٟ )ت

 .255/ 2٘ـ  1420ب١كٚت ـ األٌٚٝ ، –اٌّٙؿٞ ـ ؾاق يظ١لل اٌحكاخ اٌعكبٟ 

( جفى١ك اٌِعك اٌّعـ١ؾ ـ ِعّـؿ بـٓ ٠ٛوـؿ اٌشـ١ٙك بـوبٟ ظ١ـلْ األٔؿٌىـٟ ـ 3)

 -عٍٟ ِعّؿ ِعٛع ـ ؾاق اٌىحب اٌع١ٍّة  -ـ علؾي أظّؿ عِؿ اٌّٛشٛؾ  جعم١ك

 . 428/  4َ شـ 2001-٘ـ 1422 -األٌٚٝ 

( جفى١ك ا١ٌِؼـلٚٞ ـ ٔلطـك اٌـؿ٠ٓ أبـٛ اٌؽ١ـك عِـؿ م بـٓ عّـك بـٓ ِعّـؿ 4)

 . 78/  3 –ب١كٚت  -اٌش١كالٞ ا١ٌِؼلٚٞ ـ ؾاق اٌفىك 
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 7102إصدار  حوليت كليت اللغت العربيت بالمنوفيت العدد الثاني والثالثون

،  (استهعاؿ مف الدرجة بمعنى االستصػعاد)االستدراج :  لزمخشرم :كقكؿ ا
ييـ { .. . (االستنزاؿ درجػة بعػد درجػة)اك  سنسػتدينيـ )كمعنػى } سىنىٍسػتىٍدًرجي

ٍيػثي الى يىٍعمىميػكفى { مػا  (قميالن قميالن إلى ما ييمكيـ كيضامؼ مقػابيـ } ٌمػٍف حى
فػي الغػٌي . فكٌممػا  انيمػاكيـف يكاتر اهلل نعمو ممييـ مػا يراد بيـ ، كذلؾ ا

جػٌدد ممػػييـ نعمػػة ازدادكا بطػران كجػػٌددكا معصػػية ، فيتػدٌرجكف فػػي المعاصػػي 
نمػا  بسبب تػرادؼ الػنعـ ، ظػانيف اٌف مػكاترة الػنعـ اثػرة مػف اهلل كتقريػب ، كا 

  (1) ، فيك استدراج اهلل تعالى (خذالف منو كتبعيد)ىي 
اف يػأتي الشػيق مػف حيػث ال )االسػتدراج : :   مبػد السػالـ بف العز كقكؿ 
مف الػدرج النطكائػو ممػى شػيق ،  (ينطكم منزلة بعد منزلة)، اك اف  (يعمـ

بعد شيق ، اك مف الدرجػة النحطاطػو مػف منزلػة بعػد منزلػة ، يسػتدرجكف 
اف الشػكر ، اك كممػا احػدثكا يإلى الكهر ، اك إلى اليمكة باحمداد بالنعـ كنس

ة جدد ليـ نعمة ، كاالستدراج بالنعـ الظاىرة ، كالمكر بالباطنة . } ال خطيئ
 (2) . يىٍعمىميكفى { باالستدراج ، اك اليمكة
ـ المجاىرة كالمباغتة داالغترار بمطؼ ، كمككاض  مف رؤية المهسريف اف 

اك مدـ العمـ ػ كؿ ىذه المعػاني كػاف ، كالظف دناق ، كمدـ اليجـك ، كاالست
 .معني االستدراج  يدكر حكليا

                                                 

ــٟ ٚشــٖٛ اٌحو٠ٚــً ـ أبــٛ  ( اٌىشـلؾ عــٓ ظمــلتك اٌحٕم٠ـً ٚع١ــْٛ األلل٠ٚــ1ً)

اٌملوُ ِعّٛؾ بٓ عّك اٌمِؽشكٞ اٌؽـٛاقلِٟ ـ ؾاق يظ١ـلل اٌحـكاخ اٌعكبـٟ 

. ٚاٌشطك األٚي ِٓ ا١ٌِث  171/  2ب١كٚت ـ جعم١ك ـ عِؿ اٌكلاق اٌّٙؿٞ  –

 اٌرلٟٔ ِظعؿ .

( جفى١ك اٌمك ْ / اؼحظلق إٌىث ٌٍّلٚقؾٞ ـ ا ِلَ عم اٌؿ٠ٓ عِـؿ اٌعم٠ـم 2)

ىـٍّٟ اٌؿِشـمٟ اٌشـلـعٟ ـ جعم١ـك ـ ؾ . عِـؿ م بـٓ يبـكا١ُ٘ بٓ عِـؿ اٌىـالَ اٌ

 . 516/  1َ شـ 1996٘ـ/ 1416األٌٚٝ  -ب١كٚت  -اٌِٟٛ٘ ـ ؾاق ابٓ ظمَ 
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ـدراند.  في القصيـــدة العربيـــت أساليب االستــدراج  عبـد الحميـد محمـد ـب

السػعكد كالطػاىر بػف ماشػكر ػ  ابػياأللكسػي ك تهسػير  إلػىمػا كصػمنا إذا فػ
انتقػؿ ، حيػث كجدنا اف ىناؾ تطكرا فػي نظػرة المهسػريف لمعنػى االسػتدراج 

معنى االستدراج ممى يد ىؤالق مف مجرد التدرج صعكدا كىبكطا ، كمػا ىػك 
دمػػة ، كمػػا ىػػك الحػػاؿ اك مالحظػػة جانػػب المخاتمػػة كالمخامنػػد المغػػكييف ، 
 إطػارمحاكلػة كضػا ) إلػىػ انتقػؿ معنػى االسػتدراج  القػدامى مند المهسريف

لكػؿ مػف ، بحيث يمكف اف يككف المعنى تمثػيال  (ماـ ينضبط بو المصطم 
، كما يبػدك مػف قصد تغيير حالة دكف إشعار صاحبيا صراحة بيذا التغيير 

لٌدرىجػة بهتحتػيف كىػي كاالسػتدراج مشػتؽ مػف ا:   الطاىر بف ماشػكر قكؿ 
طبقة مف البناق مرتهعة مف األرض بقدر ما ترتها الرٍِّجؿ لالرتقاق منيا إلى 

، … تيسػػيران لمصػػعكد فػػي مثػػؿ العمػػك اك الصػػكمعة اك البػػرج ، مػػا فكقيػػا 
فالسػػيف كالتػػاق فػػي فعػػؿ االسػػتدراج لمطمػػب ، ام طمػػب منػػو اف يتػػدرج ، ام 

القاصػػد إبػػداؿ حػػاؿ احػػد إلػػى غيرىػػا  صػػامدان اك نػػازالن ، كالكػػالـ تمثيػػؿ لحػػاؿ
بحػػاؿ مػف يطمػػب مػف غيػره اف ينػػزؿ مػف درجػػة إلػى اخػػرل  ػبػدكف إشػعاره 

بحيث ينتيي إلى المكاف الذم ال يستطيا الكصػكؿ إليػو بػدكف ذلػؾ ، كىػك 
تمثيؿ بػديا يشػتمؿ ممػى تشػبييات كثيػرة ، فإنػو مبنػي ممػى تشػبيو حيسػف 

، كالقرينػة تعػٌيف المقصػكد مػف الحاؿ برفعػة المكػاف كضػده بسػهالة المكػاف 
 (1) انتقاؿ إلى حاؿ احسف اك اسكا .

يمكػػف اف يكػػكف المعنػػى مسػػتعارا مػػف كػػؿ نقػػؿ تػػدريجي يػػتـ مكافقػػا ليػػكل ك 
ف كاف ظاىره مخالها لباطنو ، كما يبدك مف  :   االلكسيقكؿ المستدرج ، كا 

ى كاالستدراج استهعاؿ مف الدرجة بمعنى النقؿ درجة بعد درجة مف سػهؿ إلػ

                                                 

ِعّـؿ اٌطـل٘ك بـٓ علشـٛق ـ اٌـؿاق اٌحٛٔىـ١ة ٌٍٕشـك  –( اٌحعك٠ـك ٚاٌحٕـ٠ٛك 1)

  191/ ص  9َ ـ ز 1984
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 7102إصدار  حوليت كليت اللغت العربيت بالمنوفيت العدد الثاني والثالثون

، كقاؿ بعضيـ : ىك …ممك فيككف استصعادان اك بالعكس فيككف استنزاالن 
اسػػتهعاؿ مػػف درجػػة إمػػا بمعنػػى صػػعد ثػػـ اتسػػا فيػػو فاسػػتعمؿ فػػي كػػؿ نقػػؿ 

مػػػا اسػػػكاق ، تػػػدريجي  كػػػاف بطريػػػؽ الصػػػعكد اك اليبػػػكط اك االسػػػتقامة ، كا 
ما بمعنى طكل كمنو ادرج ، بمعنى مشى مشيان ضعيهان كمنو درج الصبي  كا 

ثـ استعير لطمب كؿ نقؿ تدريجي مػف حػاؿ إلػى حػاؿ مػف األحػكاؿ ، كتاب ال
المالئمػػة لممنتقػػؿ المكافقػػة ليػػكاه ، كاسػػتدراجو تعػػالى إيػػاىـ بػػإدرار الػػنعـ 
ممييـ ما إنيماكيـ فػي الغػي ، كلػذا قيػؿ : إذا رايػت اهلل تعػالى انعػـ ممػى 

 (1) مبد كىك مقيـ ممى معصيتو فاممـ انو مستدرج .
ٍيػػثي الى )فػػي معنػػى قكلػػو تعػػالى : لسػػعكد ابػػي ا كقػػكؿ ـٍ ًمػػٍف حى يي سىنىٍسػػتىٍدًرجي

ػػػكفى   ام نسػػػتدنييـ البتػػػةى إلػػػى اليػػػالؾ شػػػيئان فشػػػيئان ، كاالسػػػتدراجي    (يىٍعمىمي
نقػػؿ )د ثػػـ اتيًسػػا فيػػو فاسػػتيعمؿ فػػي كػػؿ اسػػتهعاؿه مػػف درىجى إمػػا بمعنػػى صػػع

ما بمعنى  كاف بطريؽ الصعكًد اك اليبكط اك االستقامةاسكاقه  (دريجيت ، كا 
مػا بمعنػى  (مشى مشيان ضعيهان ) ، كاألكؿي ىػك األنسػبي بػالمعنى  (طػكىل)، كا 

لًؾ ليبميغ اقصى مراتًب العقكبة االمراًد الذم ىك النقؿي إلى اممى درجاًت المي
كالعذاب ، ثـ استعير لطمب كؿ نقؿ تدريجيى مف حاؿ إلى حاؿ مػف األحػكاؿ 

ي منافًعو في مراق بحيث يزميـ اف ذلؾ ترؽ قًة ليكاهالمالئمًة لممنتقؿ المكاف
و سبحانو إياىـ اف  ما انو في الحقيقة ترد في مياكم مصارًمو ، فاستدراجي

يػكاًترى ممػػييـ بػالنعـ مػػا انيمػاكيـ فػػي الغػػٌي فيحسىػبكا انيػػا ليطػؼه ليػػـ منػػو 
يـ فػي مراتػب ، تعالى فيزدادكا بطران كطغيانان  لكف ال ممى اف المطمكبى تػدرُّجي

                                                 

ّرـلٟٔ ـ شـٙلب اٌـؿ٠ٓ (قٚض اٌّعـلٟٔ ــٟ جفىـ١ك اٌمـك ْ اٌعظـ١ُ ٚاٌىـِع ا1ٌ) 

/  9ب١ـكٚت  –اٌىـ١ؿ ِعّـٛؾ األٌٛوـٟ اٌِؽـؿاؾٞ ـ ؾاق يظ١ـلل اٌحـكاخ اٌعكبـٟ 

126. 
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ـدراند.  في القصيـــدة العربيـــت أساليب االستــدراج  عبـد الحميـد محمـد ـب

يـ في مدارج المعاصي إلى اف يًحؽَّ ممييـ كممةي العػذاب النع ـً بؿ ىك تدرجي
 (1) . ممى افظا حاؿو كاشنعيا ، كاألكؿي كسيمةه إليو

الكصػػكؿ إلػػى تحديػػد جيػػد  محػػاكالت جػػادة مػػف اجػػؿف كالنقػػاد كالبالغيػػبػػذؿ 
اف تيمػؿ ، كمػف  ينبغػي الالتػي  اسسػوممى التركيز مف حيث ، لممصطم  

ممى المخاطب كنهسػيتو التػي ينبغػي اال تنهػر قبػؿ حصػكؿ  ثـ يبدك التركيز
كالتركيػػز ممػػى المػػتكمـ كمػػدل برامتػػو فػػي المقصػػكد دكف اف يشػػعر بػػو ، 

تعريػؼ فػي  كاضػحاكىػك مػا يبػدك ىذا الغػرض ، تحصيؿ االحتياؿ مف اجؿ 
األقػػكاؿ التػػي تقػػـك  مخادمػػات ضػػياق الػػديف ابػػف األثيػػر االسػػتدراج بأنػػو :  

ف تضػػمف بالغػػة، فمػػيس الغػػرض  مقػػاـ مخادمػػات األفعػػاؿ، كالكػػالـ فيػػو كا 
ىينا ذكر بالغتو فقط، بؿ الغرض ذكػر مػا تضػمنو مػف النكػت الدقيقػة فػي 
ذا حقؽ النظػر فيػو ممػـ اف مػدار  استدراج الخصـ إلى احذماف كالتسميـ، كا 

المميحػػة الرائقػػة، كالمعػػاني البالغػػة كميػػا مميػػو؛ ألنػػو انتهػػاع بػػإيراد األلهػػاظ 
فػإذا ..المطيهة الدقيقة دكف اف تككف مستجمبة لبمكغ غرض المخاطػب بيػا.

ال فمػيس بكاتػب،  لـ يتصرؼ الكاتب في اسػتدراج الخصػـ إلػى إلقػاق يػده، كا 
كال شػػػبيو لػػػو إال صػػػاحب الجػػػدؿ، فكمػػػا اف ذاؾ يتصػػػرؼ فػػػي المغالطػػػات 

 (2)خطابية. القياسية، فكذلؾ ىذا يتصرؼ في المغالطات ال
                                                 

( يقشلؾ اٌعمً اٌى١ٍُ يٌٝ ِما٠ل اٌمك ْ اٌىك٠ُ، أبٟ اٌىعٛؾ ِعّؿ بٓ ِعّؿ 1)

 . 297/  3 –ب١كٚت  -اٌعّلؾٞ ـ ؾاق يظ١لل اٌحكاخ اٌعكبٟ 

ـ ػ١لل اٌؿ٠ٓ ٔظـك م بـٓ ِعّـؿ (اٌّرً اٌىلتك ـٟ أؾب اٌىلجب ٚاٌشلعك 2) 

٘ـــ( ـ جعم١ــك 637اٌشــ١ِلٟٔ، أبــٛ اٌفــحط ، اٌّعــكٚؾ بــلبٓ األذ١ــك اٌىلجــب )ت 

أظّؿ اٌعٛـٟ، بـؿٚٞ ؽِلٔـة ـ ؾاق ٔٙؼـة ِظـك ٌٍطِلعـة ٚإٌشـك ٚاٌحٛل٠ـع ـ 

 2/205اٌمل٘كة 
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التكصػؿ إلػى كصػكؿ الغػرض : كقد اجاد حػيف حػدده فػي مؤلػؼ آخػر بأنػو 
مف المخاطب، كالمالطهة لو بمكغ المعنى المقصكد، مف حيث ال يشعر بػو، 
كفػػي ذلػػؾ مػػف الغرائػػب، كالػػدقائؽ مػػا يكثػػؽ السػػاما، كيطربػػو؛ ألف مبنػػى 

 (1). صنامة التأليؼ مميو، كمنشأىا منو
يقاؿ : استدرج فػالف فالنػا إذا تكصػؿ   :  بف األثيرنجـ الديف ا قكؿمثمو ك 

مػػف اكؿ كىمػػة ، كالمػػراد بػػذلؾ  هإلػػى حصػػكؿ مقصػػكده مػػف غيػػر اف يشػػعر 
المالطهة في الخطاب ، كلزـك األدب في الكالـ ما المخاطب بحيث ال تنهر 

  (2) نهسو قبؿ حصكؿ المقصكد منو  
لة المخاطػػب بمػػا كقػػكؿ التنػػكخي :   كمػػف البيػػاف االسػػتدراج ، كىػػك اسػػتما

يػػؤثره كيػػأنس إليػػو ، اك بمػػا يخكفػػو كيرغبػػو قبػػؿ اف يهاجئػػو المخاطػػب بمػػا 
يطمب منو ، كىذا بػاب كاسػا ، كىػك اف يقػدـ المخاطػب مػا يعمػـ انػو يػؤثر 
طمػػاع كتزىيػػد ، كامزجػػة النػػاس  فػػي نهػػس المخاطػػب مػػف ترغيػػب كترىيػػب كا 

كىػػذا ال تختمػػؼ فػػي ذلػػؾ ، فينبغػػي اف يسػػتماؿ كػػؿ شػػخص بمػػا يناسػػبو ، 
  (3)يسيرا    إاليؤثر فيو التعميـ 

ىػػك مػػا يكػػكف مكضػػكما لتقريػػب المخاطػػب   االسػػتدراج  إف : كقػػكؿ العمػػكم

                                                 

( اٌصلِع اٌى١ِك ـٟ طـٕلعة إٌّظـَٛ ِـٓ اٌىـالَ ٚإٌّرـٛق ـ ػـ١لل اٌـؿ٠ٓ 1) 

ِعّــؿ اٌشــ١ِلٟٔ، أبــٛ اٌفــحط ، اٌّعــكٚؾ بــلبٓ األذ١ــك اٌىلجــب ـ ٔظــك م بــٓ 

 .235٘ـ طـ1375جعم١ك ِظطفٝ شٛاؾ ـ ِطِعة اٌّصّع اٌعٍّٟ ـ 

( شٛ٘ك اٌىٕم ـ جٍؽ١ض وٕم اٌِكاعة ـٟ أؾٚات ـٚٞ اٌِكاعة . ٔصُ اٌـؿ٠ٓ 2)

٘ـ( جعم١ك ـ ِعّـؿ لؼٍـٛي وـالَ ـ 737أظّؿ بٓ يوّلع١ً بٓ األذ١ك اٌعٍِٟ )

 . 156لقؾ . طـ ِٕشوة اٌّع

طــ  1986( األلظٝ اٌمك٠ب ـٟ عٍُ ا١ٌِـلْ ٌٍحٕـٛؼٟ . اٌىـعلؾة . األٌٚـٝ 3)

103 . 
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كمسػامدتو لػو ، كالتمطؼ بو كاالحتيػاؿ مميػو باحذمػاف إلػى المقصػكد منػو 
ممػػػى خصػػػمو منػػػد الجػػػداؿ بػػػالقكؿ الرقيػػػؽ كالعبػػػارة الرشػػػيقة كمػػػا يحتػػػاؿ 

فحامػػات ، ليكػػػكف ، كاالنتمػػاق إليػػو بهنػػػكف اح لزامػػػاتكالمنػػاظرة بػػأنكاع اح 
مسرما إلى قبكؿ المسألة كالعمؿ ممييا ، ككمف يتمطؼ في اقتناص الصيد 

نو يعمؿ في الحبالة كؿ حيمة ، ليكػكف ذلػؾ سػبيال إلػى مػا يقصػده مػف إ، ف
 (  1) االصطياد  

دكف اف تكػػػػكف مسػػػػتجمبة لبمػػػػكغ غػػػػرض )احشػػػػارات البالغيػػػػة فػػػػي مثػػػػؿ ك 
إذا تكصػػؿ إلػػى حصػػكؿ مقصػػكده مػػف غيػػر اف يشػػعره )( ، ك المخاطػػب بيػػا
ما يككف )( ، كاستمالة المخاطب بما يؤثره كيأنس إليو)( ، كمف اكؿ كىمة

مكضػػكما لتقريػػػب المخاطػػػب كالتمطػػؼ بػػػو كاالحتيػػػاؿ مميػػو باحذمػػػاف إلػػػى 
كػػؿ ىػػذه إشػػارات بالغيػػة جيػػدة ، تصػػب فػػي بػػاب اسػػتمالة  (المقصػػكد منػػو

احشػارة البيانيػة إلػى تشػبيو  يػو فػي لطػؼ ، غيػر افالمخاطب كاالحتياؿ مم
فػي قػكؿ العمػكم ػ ج بالصائد الذم يحتاؿ مف اجؿ تحصيؿ الصيد ػ المستدرً 

تبدك إشارة في غاية الجكدة ، ذلؾ انيا تشير إلى فمسهة القصد التي تحيؿ 
، حتػى مف لبنات البناق الهنػي فػي القصػيدة فاممة فعؿ المستدرج إلى لبنة 

، كلػـ يكػف منيجػا مػف منػاىَّ الصنيا كاف مجػرد مصػادفة ىذا  ال يظف اف
 البناق الهني في القصيدة العربية .

فتبػػدك القديمػػة االسػػتدراج فػػي القصػػيدة العربيػػة  (2)تقنيػػة امػػا مػػف كقػػكع 
                                                 

ّٞ اٌطـلٌِٟ 1) ( اٌطكال ـ ٠ع١ٝ بٓ ظّمة بٓ عٍٟ بٓ يبكا١ُ٘، اٌعى١ٕٟ اٌعٍـٛ

٘ـــ( ، جعم١ــك ِعّــؿ عِــؿ اٌىــالَ شــل١٘ٓ ـ ؾاق 745اٌٍّمــب بلٌّد٠ــؿ بــل َّ )ت

  337طـ 1995اٌىحب اٌع١ٍّة ، األٌٟٚ 

( اٌحم١ٕة :" شٍّة اٌِّلؾئ أٚ اٌٛولتً اٌحٟ جع١ٓ عٍٟ ئصلل شـ  أٚ جعم١ـك 2)

ؼل٠ة ، ٚجمَٛ ا١ٌَٛ عٍٟ أوه ع١ٍّـة ؾل١مـة " اٌّعصـُ اٌفٍىـفٟ ، ِصّـع اٌٍؽـة 
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:    قكؿ ابف رشيؽ في فمسهة مقدمة القصػيدة فيكاضحة مالمحو النقدية 
 ؛ لما فيو مف مطػؼ القمػكب كلمشعراق مذاىب في افتتاح القصائد بالنسيب

، كالميػػؿ إلػػى  ، كاسػػتدماق القبػػكؿ بحسػػب مػػا فػػي الطبػػاع مػػف حػػب الغػػزؿ
ف ذلؾ استدراج إلى ما بعده الميك كالنساق  . (1)   ، كا 

التعبيػػر بالمػػذىب فػػي قػػكؿ ابػػف رشػػيؽ يؤكػػد تػػكفر جانػػب  اففػػال يخهػػى  
قه كالحتػػى يضػػمف اك المسػػتما ئ قػػار القصػػد مػػف الشػػامر الػػذم يسػػتدرج ال

نصاتو لكؿ ما يقكؿك   . ا 
قػكؿ القصيدة في في فتبدك مالم  االستدراج الهني في العصر الحديث  اما

كىنػػاؾ امتبػػار فنػػي يػػدفا الشػػامر   الشػػامر احمػػد مبػػد المعطػػي حجػػازم : 
إلي تقديـ العاطهػة الثانكيػة كتػأخير العاطهػة الجكىريػة ، ىػذا االمتبػار ىػك 

تدراجنا إلي انهعاؿ اكؿ يثيره فينػا ، فػال التأتي لغايتو كتمكيييا ممينا ، كاس
يخرجنا الشامر منو بضربة مف ضربات العبقرية إلػي  حتىنكاد نندمَّ فيو 

انهعاؿ آخر يهاجئنا بو ممي غير تكقا بعد اف يميد لو بنقيضو الذم يؤكػد 
 (2).   لكنو كيظير حسنو 
كتكر ديػػة الهنيػػة التػػي سػػماىا الػػتقنىػػذه الفػػي  االسػػتدراج كمػػا تبػػدك مالمػػ 

تحػػريض المتمقػػي ممػػي    فييػػا يػػرل كالتػػيمحمػػد العػػزب بالخػػداع الهنػػي ، 

                                                                                                              

بؿال  –اٌّعكبة ظؿ٠رل  –. ٠ّٚىٓ اوحؽؿاَ وٍّة اٌحم١ٕة  53طـ  1979اٌعكب١ة 

ـــة أٚ اٌظـــٕعة . ِعصـــُ اٌّظـــطٍعلت اٌؿ ـــة ٚاٌّىـــكظ١ة ـ ِـــٓ اٌعكـ١ قا١ِ

 . 100طـ  1985ؾ.يبكا١ُ٘ ظّلؾة ، ؾاق اٌّعلقؾ 

 –جعم١ك ـ ِعّؿ ِعٟ اٌؿ٠ٓ عِؿ اٌع١ّـؿ  –( اٌعّؿة ـ ابٓ قش١ك اٌم١كٚأٟ 1)

 . 225/  1َ 1981اٌؽلِىة  –ؾاق اٌص١ً 

( ـٟ ٍِّىة اٌشعك ـ أظّؿ عِؿ اٌّعطٟ ظصـللٞ ـ ا١ٌٙةـة اٌّظـك٠ة اٌعلِـة 2)

 . 23طـ  1999ٌٍىحلب 
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رفض المستكم األكؿ لمنص ، طمكحا إلي الكصكؿ لممستكم الثاني كالضد 
في آف ... كبما انو تظاىر الهناف بػالبراقة اك السػب  فػي اتجػاه آخػر ، اك 

سػػػؼ ، حافػػػة التهم حتػػػىالمباشػػرة ، اك اتيػػػاـ الػػػذات ، بينمػػػا ىػػػك يغػػػكص 
اقصػي  حتػىممؽ االتجاه النقيض ، كيػكرم كيكنػي كيسػتعير  حتىكيسب  

اممػػػػي قمػػػػة فػػػػي إمػػػػالف بػػػػراقة  حتػػػػىحػػػػدكد المجػػػػاز ، كيػػػػتيـ ا خػػػػريف 
   (1). الذات

ذلػؾ النػكع  تركيز ممػىػػ  كقكؿ الدكتكر . محمد العزبفهي قكؿ ابف رشيؽ 
، ذاتػو صػيدة يعنى بتتبػا احثػارة المنبعثػة مػف بنػاق القمف االستدراج الذم 

جمػػا فػػي معػػو يعتمػػد فيػػو الشػػامر ممػػى اسػػتدراج المتمقػػي لمسػػب  حيػػث 
 إلػىتنكيعاتو الغنائية التي يكدسيا في القصػيدة ، رغبػة منػو فػي الكصػكؿ 

اك منػاق الػربط بػيف اجزائيػا ، بطكؿ الرحمػة ، المتمقي نياية ال يحس فييا 
 السػطحيل كتحريضو ممى رفض المستك خداع المتمقي  يعتمد فيو ممىاك 

،  المغػاير اك الضػد فػي آفتكل الثػاني سػالكصػكؿ لمم إلػىلمنص ، طمكحا 
المسػط   األكؿ، اما البعد  األكلىلمنص ىك غاية الشامر  ا خرف البعد أل 

فػػي الهعػػؿ القرائػػي لممتمقػػي مػػف اجػػؿ التػػكرط  تمكيػػو اك خػػداعفيػػك مجػػرد 
ممػى مالمحػو  مػثالكىذا القصد البنائي المػراكغ يمكػف اف نقػؼ كالتهكيرم ، 

فػػي  (مقدمػػةال)جػػكىر  ممػػىمػػثال مػػف خػػالؿ كقكفنػػا فػػي القصػػيدة العربيػػة 
 . فييا (ارقةػػػالمه)فمسهة  كاالقصيدة 

ذلػػؾ االسػػتدراج الػػذم يبنػػي فيػػو الشػػامر فػػي قػػكؿ حجػػازم تركيػػز ممػػى ك 
قصيدتو ممى ىيئػة قصصػية ، يحػاكؿ مػف خػالؿ االسػتدراج اف يكثػؼ مػف 

                                                 

( ــٟ اٌـٕض اٌشـعكٞ اٌعـؿ٠د ـ ؾ / ِعّـؿ أظّـؿ اٌعـمب ـ اٌطِعـة األٌٚـٟ 1)

 . 253طـ  2000
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قػػي بكجبػػات اخػػرل مػػف القػػص لػػـ يسػػتطا اف دراميتيػػا ، اك اف يمػػد المتم
يسعهو بيا ، اك اف يتعمد الشامر صدـ قارئو حثارة جانب الحدس منػده ، 

مػػف خػػالؿ تقػػديـ العاطهػػة الثانكيػػة ، كليجعمػػو فػػي حالػػة ترقػػب مسػػتمر ، 
النيػػػاية ) اسػػمكبي كتػػأخير العاطهػػة الجكىريػػة ، كىػػك مػػا يبػػدك كاضػػحا فػػي

مػف تػداخؿ ف اتػاف التقنيتػا، بما تحدثو ىصي القص (االرتػداد)ك  (المهاجئػة
  .الشعر ك لقصة في االنكع األدبي 

إنمػا كانػت تيػتـ دير بالذكر اف كؿ ىػذه احشػارات النقديػة قػديما كحػديثا كج
، امػا حرفيػات  الغنائيػةبرصد اسس االسػتدراج الػذم يخػص بنيػة القصػيدة 

ذلػػؾ اف  فمػػـ تكػػف بحاجػػة إلػػى مثػػؿ ىػػذه احشػػارات ؛االسػػتدراج القصصػػي 
يسػػتعيف فػػي اداق رسػػالتو بكسػػائؿ مػػدة ، كيسػػتدرج القػػارمق كػػاف القػػص 

بػػكمي اك بػػدكف كمػػي ، حتػػى تصػػؿ إليػػو رسػػالتو ، كمػػا مػػف شػػؾ فػػي اف 
القصػيدة العربيػة كبخاصػػة فػي العصػػر الحػديث قػد اسػػتطامت اف تهيػد مػػف 

مػػف جيػػدة إمكانػػات القصػػة كالمسػػرحية ، ممػػا مػػاد ممػػى القصػػيدة بػػألكاف 
، تعػػػددت فييػػػا األصػػػكات كاألحػػػداث ، كتػػػداخمت فييػػػا كثيػػػر مػػػف الدراميػػػة 

كقد افم  الشامر الحديث في استدراج المتمقي إلى احقرار األنكاع األدبية ، 
بأفكػػار كقنامػػات مختمهػػة ، مػػف طريػػؽ االسػػتئناس بأسػػس األنػػكاع األدبيػػة 

في اقتحاـ خمكتو ، كتأكيد مشػركمية مػا يمقػى إليػو  اسيمتاألخرل ، التي 
 . بكؿ كضكحتبرىف مميو اف حث بصهحات اليمكف لكىك ما ، 
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لـ ػ نظف اف مقدمة القصيدة العربية التي ظمت مرتبطة بيا حينا مف الدىر 
استدراج المخاطب/الممدكح كاالحتيػاؿ  الكاف إال لكنا مف في كثير منيا تكف

ممػػى  رص قصػػيدة المػػدحلػػؾ حػػيػػدؿ ممػػى ذمميػػو مػػف اجػػؿ نيػػؿ مطائػػو ، 
النحك الذم ممى ،  كالمكضكمات اصطحاب ىذه المقدمة المكدسة بالمراحؿ

: كسمعت بعض اىؿ األدب يذكر    قاؿ ابك محمدقكؿ ابف قتيبة :  يجسده
 ، فبكػى كشػكا د القصيد إنما ابتدا فييا بذكر الديار كالدمف كا ثػاراف مقصِّ 

ليجعػػػؿ ذلػػػؾ سػػػببان لػػػذكر اىميػػػا ،  ، كاسػػػتكقؼ الرفيػػػؽ ، كخاطػػػب الربػػػا
، إذ كػاف نازلػة العمػد فػي الحمػكؿ كالظغػف ممػى خػالؼ مػا  الظامنيف منيػا

،  ، كانتجػػػاميـ الكػػػأ ، النتقػػػاليـ مػػػف مػػػاقو إلػػػى مػػػاقو  مميػػػو نازلػػػة المػػػدر
، فشػػكا شػػدة  ثػػـ كصػػؿ ذلػػؾ بالنسػػيب ، كتتػػبعيـ مسػػاقط الغيػػث حيػػث كػػاف
، كيصػرؼ  ليميػؿ نحػكه القمػكب ، كالشػكؽ الكجد كالـ الهراؽ كفرط الصبابة

، ألف التشبيب قريبه مف  مي بو إصغاق األسماع إليور ، كليست إليو الكجكه
، لما جعؿ اهلل فػي تركيػب العبػاد مػف محبػة الغػزؿ  ، ألئطه بالقمكب النهكس

لػػؼ النسػػاق ، فمػػيس يكػػاد احػػده يخمػػك مػػف اف يكػػكف متعمقػػان منػػو بسػػببو  كا 
، فإذا ممـ انو قد استكثؽ مف احصغاق  راـو ، حالؿو اك ح كضاربان فيو بسيـو 

، كشػػكا  ، فرحػػؿ فػػي شػػعره ، مقػػب بإيجػػاب الحقػػكؽ ، كاالسػػتماع لػػو إليػػو
نضػاق الراحمػة كالبعيػر النصب كالسير كسرل الميؿ كحؿ اليجير ، فػإذا  ، كا 

ممـ انو قد اكجب ممى صاحبو حؽ الرجاق كذمامة التأميؿ كقػرر منػده مػا 
، كىػزه  ، فبعثو ممى المكأفػاة ، بدا في المدي  سيرنالو مف المكاره في الم

فالشػامر المجيػد ،  ، كصغر في قػدره الجزيػؿ لمسماح كفضمو ممى األشباه
دان ػؿ كاحػػػػػػػ، فمػػـ يجع ذه األقسػػاـػػػػ، كمػػدؿ بػػيف ىاألسػػاليب ذه ػػػػمػػف سػػمؾ ى
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ـدراند.  في القصيـــدة العربيـــت أساليب االستــدراج  عبـد الحميـد محمـد ـب

ا كبػالنهكس ػػػ، كلـ يقط ، كلـ يطؿ فيمؿ السامعيف منيا اغمب ممى الشعر
 (1)   المزيد إلى أػػظم

اماـ فمسػهة البنػاق فػي المدحػة كجيا لكجو يضعنا  السابؽككالـ ابف قتيبة 
نػو يعطينػا االجاىمية ، كاسباب احتكائيا ممى مديد مف المكضكمات ، كمػا 

تصكرا لطغيػاف جانػب الصػنعة ممػى الشػامر الػذم يحػاكؿ جاىػدا اف يطػكع 
 اطػػالؿكقػكؼ ممػػى البعػػد ة مػف اجػػؿ الػدخكؿ فػػي بكػػاق الػديار الشػػعري آلتػو

، ذكر النسيب ، ليعػرؼ بصػاحبة الػديار  إلى، ثـ التخمص  اىميا الظامنيف
بعػػد القيركانػػي ابػػف رشػػؽ سػػماه ىػػك مػػا .. الػػ، ، ك كيسػػتميؿ إليػػو األسػػماع 

 ذلؾ مذىبا .
ف ىػػذه المقػػدمات اسػػتدراج مػػف الشػػامر أصػػرح بػػ غيػػر اف ابػػف رشػػيؽ قػػد

  كلمشػػعراق مػػذاىب فػػي فػػي قكلػػو : مػػف المكضػػكمات بعػػدىا فيمػػا  مكلػػكجل
، كاسػتدماق القبػكؿ  ؛ لما فيػو مػف مطػؼ القمػكب افتتاح القصائد بالنسيب

ف  ، كالميػؿ إلػى الميػك كالنسػاق بحسب مػا فػي الطبػاع مػف حػب الغػزؿ ، كا 
: فطريػؽ اىػؿ الباديػة  كمقاصػد النػاس تختمػؼ ، ذلؾ استدراج إلى ما بعده

 ، كصهة الطمكؿ كالحمػكؿ نوذكر الرحيؿ كاالنتقاؿ كتكقا البيف كاحشهاؽ م
، كذكػػر الميػػاه التػػي  ، كالتشػػكؽ بحنػػيف احبػػؿ كلمػػا البػػركؽ كمػػر النسػػيـ

مػػف خزامػػى كاقحػػكاف كبيػػار ، كالريػػاض التػػي يحمػػكف بيػػا ، يمتقػػكف ممييػػا 
 ، كحنػػكة كظيػػاف كمػػرار، كمػػا اشػػبييا مػػف زىػػر البريػػة الػػذم تعرفػػو العػػرب

النيراف فػي الناحيػة التػي بيػا كما يمكح ليـ مف ، كتنبتو الصحارم كالجباؿ 
، فػػػإذا كقػػػا مثػػػؿ قػػػكؿ  ، كال يعػػػدكف النسػػػاق إذا تغزلػػػكا كنسػػػبكا احبػػػابيـ

                                                 

 1982ؾا اٌّعـلقؾ  –جعم١ك/ أظّؿ شلوك  –( اٌشعك ٚاٌشعكال البٓ لح١ِة 1)

 . 76ـ  74/ 1َ 
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 (1)طرفة:
ػػػٍردى  ػػػيِّ اىٍحػػػكىل يىػػػٍنهيضي المى ًفػػػي الحى كى
 شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًدفه 

 

 ميظاًىري ًسٍمطىٍي ليٍؤليػؤو كزبرجػد 
كاىػؿ الحاضػرة يػأتي اكثػر تغػزليـ فػي ،  فإنما ىك كناية بػالغزؿ مػف المػراة 

الصدكد كاليجراف كالكاشيف كالرقباق ، كمنعػة الحػرس كاألبػكاب ، كفػي  ذكر
ذكػػر الشػػراب كالنػػدامى كالػػكرد كالنسػػريف كالنيمػػكفر ، كمػػا شػػاكؿ ذلػػؾ مػػف 

،  النكاكير البمدية ، كالريػاحيف البسػتانية ، كفػي تشػبيو التهػاح كالتحيػة بػو
 (2).   كما شاكؿ ذلؾ مما ىـ بو منهردكف،  كدس الكتب

                                                 

( ا١ٌِـث ٌطكــة ــٟ ؾ٠ٛأـٗ. شـكض ِٙـؿٞ ِعّـؿ ٔلطـك اٌـؿ٠ٓ ـ ؾاق اٌىحـب 1)

ظـٜٛ : األوـّك اٌشـفح١ٓ ، ٚاٌّـكؾ ذّـك ، ٚاأل20َ طــ2002اٌع١ٍّة ـ اٌرل١ٔة 

األقان ٚاٌشــلؾْ : اٌؽــماي اٌــفٞ اوــحؽٕٝ عــٓ أِــٗ ، ٚاٌّظــل٘ك : اٌــفٞ ٠ٍــِه 

 عمؿا ـٛق عمؿ ، ٚاٌىّؾ : اٌؽ١ؾ اٌفٞ جٕحظُ ـ١ٗ اٌصٛا٘ك .

٠مٛي: ٚـٟ اٌعٟ ظ١ِب ٠شِٗ ظ١ِ ل أظٜٛ ــٟ وعـً اٌع١ٕـ١ٓ ٚوـّكة اٌشـفح١ٓ  

٠ّـؿ عٕمـٗ ــٟ جٍـه اٌعـلي، ذـُ طـكض ـٟ ظلي ٔفغ اٌظِٟ ذّك األقان؛ ألٔٗ 

ــٓ  ــد ٚا٢ؼــك ِ ــٓ اٌٍدٌ ــؿ٠ٓ أظــؿّ٘ل ِ ــِه عم ــؿ ٌ ــلي: ل ــؿ ئىــلٔ ل، ٚل ــٗ ٠ك٠ بؤ

اٌمبكشؿ، شِٙٗ بلٌظِٟ ــٟ ذالذـة أشـ١لل: ــٟ وعـً اٌع١ٕـ١ٓ، ٚظـٛة اٌشـفح١ٓ، 

ًٍّ بعمـؿ٠ٓ ِـٓ ٌدٌـد ٚلبكشـؿ. شـكض اٌّعٍمـلت  حََع ُِ ٚظىٓ اٌص١ؿ، ذُ أؼِك أٔٗ 

َلٟٔ، أبٛ عِؿ م )تاٌىِع ٌٍمٚلٟٔ ظى١ٓ بٓ أظ ْٚ ٘ــ( 486ّؿ بٓ ظى١ٓ اٌمَّ

 (91َ )طـ  2002 -٘ـ 1423ـ ؾاق اظ١لل اٌحكاخ اٌعكبٟ ـ األٌٚٝ 

ِٗ اٌرؽــك 1/225( اٌعّــؿة 2) ٌــٗ ٔــٛق أَبــ١غ ٠شــِٗ بِــ َٚ . ٚاأللعــٛاْ : اٌِــلبٛٔس، 

ُّٟ  ٚاٌصّع : ٠ٍَِٛة اٌع١ؿاْ َطـِؽ١َكة اٌٛقلـة  ، ٚ أللِظ أللٍض ، ٚاٌُؽماِٝ: ُعشِة ؽَ

ْٕـٛة : ِٔـث ؽ١ـب اٌـك٠ط ٠ِٕـث ــٟ اٌىـًٙ ،  ـة اٌـّك٠ط، ٚ اٌَع َكال اٌم٘ك ؽ١ِِّ ّْ َظ

 ْٓ ــ ِِ َٛ َػــْكب   ــ َٓ ـَُٙ ــِك٠ ــُِِٗ إٌِّْى ــُٗ ٠ُْش ــلُي ئَّ ٠ُمَ َٚ ــكِّ  ٌَِْ َٓ ا ١ ِّ ــ َّّٝ ٠َلَو ــ ٠َُى َٚ ــلْ :  ٚظ١

ــَكاقُ  ــَِْعٍغ ، ، ٚاٌَع ــؿُّ بَْعُؼــُٗ بِ ٍْحَ َ٠ َٚ ِْاَلِب  ــ ــ اٌٍَّ اتَِع ــُب اٌكَّ ــلت  ؽ١َِّ ِة ، أَْطــفَُك : ََِٔ

ــلُق اٌٛاظــؿةُ : ٌََِْٙ َّّٝ أ٠َْؼــل  ا ــ ٠َُى َٚ ــِع ،  ب١ِ ًِ اٌكَّ ــٟ ـَْظــ ــُك ـِ ِْ ، ٠َْىرُ ْٛ ــ ــَكاَقة  ،  اٌٍَّ َع
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ـدراند.  في القصيـــدة العربيـــت أساليب االستــدراج  عبـد الحميـد محمـد ـب

 العمػكمتعبيػر قريػب مػف  (إلػى مػا بعػدهذلؾ استدرج )بأف  ف رشيؽاب قكؿك 
  ، كىك يػدؿ ممػى اف  (2)االغترار ب الطبرماحماـ تعبير ك ،  (1)باالحتياؿ 

نكمية المطما احيانا تخدع النظرة العابرة إليو ، فقد يككف المطما غزال فػي 
يقصػد ظاىره ، كىك بيذا الظػاىر يخػدع غيػر المتأمػؿ ، فػيظف اف الشػامر 

الغزؿ حقيقػة اك تخػيال ، مػا اننػا نمحػظ اف الشػامر حينئػذ إنمػا يجعػؿ مػف 
ىذا الغزؿ رمزا إلى نهسيتو كمشػامره نحػك مكضػكع القصػيدة ، اك المكقػؼ 
الذم قػاؿ فيػو القصػيدة ، كقػد راينػا كيػؼ اف النابغػة الػذبياني جعػؿ مطمعػو 

نما ىك تعبير المشيكر غزال في الظاىر ، كلكنو في الحقيقة ليس غزال ، كا  
مما يمأ نهسو حينئذ مف ىمـك كاحزاف ، فجعؿ الغزؿ سػػتارا ليػذه اليمػـك 

ال فمػػػا الػػػذم جعػػػؿ 3)، كلكنػػػو سػػػتار شػػػهاؼ ال يخهػػػي مػػػا كراقه    ( ، كا 
 (4)في قكلو :الشامر يطمب مف حبيبتو اف تتركو كىمكمو التي تحاصره ؟ 

                                                                                                              

ّٞ اٌّكاتعــة ، ٌــٗ أٚقاق طــفكال بٛوــؾ ؾاوــٓ ، ٠ُمــلي ٌــٗ :  ٚاٌَِٙـلق : ِٔــلت شــف

ْعـ َِ َِ ََِٔـلت   ُِّ اٌـالَّ َػ َٚ  ِْ ـَُك بَِىْىِك إٌُّٛ ْٛ ا١ٌٍََّْٕ َٚ ًَ اٌَعكاق ،  ة  ل١ِـ ١َـّ ِّ ـة  َعَص َّ ُكٚؾ  َوٍِ

 َّْ ًٍ أِلَ َصـَّٕط  ب١ِِٕـ ُِ  ًَ ُٗ ل١ِـ ٌَْصَٕـلِض ـََىؤََـّ ُُ ا ِٗ ٚــك اْوـ ِفٞ ٠ُْظـَُِػ بِـ ًٍ اٌَـّ ْٓ ١ِٔـ ـ ِِ َِة   َكوَّ ُِ

 ،. َِ ــالَّ ُِّ اٌ ــَع َػــ َِ  َْ ــٛ ــحَُط إٌُّ ْٓ ٠َْف ــ َِ  ُْ ُْٕٙ ــ ِِ َٚ  ِٓ ــلَظ١ْ ٌَْصَٕ ْظــَُِٛؼةُ ا َِ ــل  َ َّٙ ــةَ َوؤَ َقلَ َٛ ٌْ ا

ُٓ ٚإٌِّ  ـــِك٠ ـــة  ْى ـــٓ اٌفظـــ١ٍة اٌٛقؾ٠ ُّٞ اٌكاتعـــة ، ِ ـــٛ ُّٞ ل ـــ١غ عطـــك : ٚقؾ  أَب

 ِْٔىِك٠َٕة  . ٚاظؿجٗ:

 . 337( اٌطكال طـ1)

 . 135/  9( جفى١ك اٌطِكٞ 2)

ــ١ُ ظفٕــٟ ـ ا١ٌٙةــة 3) (ِطٍــع اٌمظــ١ؿة اٌعكب١ــة ٚؾالٌحــٗ إٌفىــ١ة ؾ . عِــؿ اٌعٍ

  70َ طـ 1987اٌّظك٠ة اٌعلِة ٌٍىحلب 

ب١لٟٔ جعم١ــك ظّــؿٚ ؽّــلن ـ ؾاق اٌّعكـــة ب١ــكٚت ـ ( ؾ٠ــٛاْ إٌلبؽــة اٌــف4)

 . 13طـ  2005اٌرل١ٔة 
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 7102إصدار  حوليت كليت اللغت العربيت بالمنوفيت العدد الثاني والثالثون

ػػػػػةى ناًصػػػػػبً  ـم يػػػػػا ايمىيمى   ًكمينػػػػػي ًليىػػػػػ
 

لىيػػػػػػػػػؿو ايقا   سػػػػػػػػػيًو بىطػػػػػػػػػيًق الكىكاًكػػػػػػػػػبً كى
ػػػنقىضو   تٌػػػى قيمػػػتي لىػػػيسى ًبمي ؿى حى   تىطػػػاكى

 
لىػػػػػيسى الَّػػػػػذم يىرمػػػػػى النيجػػػػػكـى ًبآًئػػػػػبً    كى

ػػػػػوً   ػػػػػدرو اىراحى المىيػػػػػؿي مػػػػػاًزبي ىىمِّ صى   كى
 

 تىضػػػامىؼى فيػػػًو الحػػػزفي ًمػػػف كيػػػؿِّ جاًنػػػبً  
ذكر  إذا كاففي حضرة المحبكب ؟ ، الميـ إال كىؿ يتصكر مثؿ ىذا الطمب  

،  ةبكبػة حتػى فػي ىػذا الجػك المتػػأـز ممػا يعطػي القصػيدة نكيػة خاصػػالمح
كحميػػة قصصػػية تعكػػس نهسػػية الشػػامر الحزينػػة حتػػى فػػي لحظػػات انسػػيا 

 بحبيبيا . 
كمػػؼ العػػرب بػػالطرب إلػػى حسػػف نتيجػػة تعػػدد المكضػػكمات فػػي القصػػيدة ك 

كقػكؼ ابػف ذلػؾ  ، منػدما يػأتي مدىشػا مػف غيػر حػدس كمػف(1)التخمص 
                                                 

( اٌفكق ب١ٓ اٌحؽٍض ٚاالوحطكاؾ أْ االوحطكاؾ ٠شحكؽ ـ١ـٗ اٌكشـٛإ يٌـٝ 1)

اٌىالَ األٚي ، أٚ لطع اٌىالَ ، ـ١ىْٛ اٌّىـحطكؾ بـٗ  ؼـك والِـٗ ، ٚاألِـكاْ 

ــحؽٍض ، ـئــٗ ال ٠كشــع يٌــٝ األٚي ، ٚال ٠مطــع ا ٌىــالَ ، بــً ِعــؿِٚلْ ـــٟ اٌ

ــة األقب ـ ابــٓ ظصــة  ــحؽٍض ي١ٌــٗ " ؼمأــة األؾب ٚؼل٠ ٠ىــحّك عٍــٝ ِــل ٠

ب١ـكٚت  –ؾاق اٌٙـالي  –شكض عظلَ شـع١حٛ  –اٌعّٛٞ ) أبٛ بىك بٓ عٍٟ ( 

. ٚقأٜ اٌــــؿوحٛق  234/  1، ٠ٕٚظــــك : اٌعّــــؿة 1/329َ . 1987األٌٚــــٝ  –

ٝ أٔـٗ ِـٓ أظّؿ بؿٚٞ أْ االوحطكاؾ ِٓ ل١ًِ اٌحؽٍض ، ِٚرً ٌٗ بّل اجفك عٍ

 ظىٓ اٌحؽٍض ٚ٘ٛ لٛي ظىلْ بٓ ذلبث : 

 يْ وٕــث ولـبــة اٌــفٞ ظــؿذحٕٟ 

 

ـــٓ ٘شـــلَ    ـٕصـــٛت ِٕصـــٟ اٌعـــلقخ ب

 

 جــكن األظِــة أْ ٠ملجــً عــُٕٙ 

 

 ٚٔصــــــــل بــــــــكأن ؽّــــــــكة ٌٚصــــــــلَ  

 

ٌٚعً اٌفٞ ؾـعٗ يٌـٝ ـٌـه ٚشـٛؾ اٌحمـلقب بـ١ٓ اٌٍـ١ٔٛٓ عٕـؿ لطـع اٌىـالَ ــٟ  

 –ِىحِـة ٔٙؼـة ِظـك  –ٕـؿ اٌعـكب اٌّىحطكؾ . ٠ٕظك : أوه إٌمـؿ األؾبـٟ ع

  313ط  -َ  1964 –اٌرلٌرة 
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ـدراند.  في القصيـــدة العربيـــت أساليب االستــدراج  عبـد الحميـد محمـد ـب

 إسحاؽ بف إبراىيـ المكصمي: قكؿ األثير ممى 
 كصػػػافية تغشػػػى العيػػػكف بنكرىػػػا

 
 رىينػػػػػة مػػػػػامر فػػػػػي الػػػػػدَّناف كمػػػػػاـ 

 اىدىرنػػػا بيػػػا الكػػػأس الركيػػػة بيننػػػا 
 

 مػػػف الميػػػؿ حتػػػى انجػػػاب كػػػؿ ظػػػالـ 
 فما ذرَّ قىػٍرفي الشػمس حتػى رايتنػا 

 
 مػػػف العػػػي نحكػػػي احمػػػد بػػػف ىشػػػاـ 

اليجػاق، فإنػو اكىػـ  اال ترل ما احسػف مػا خػرج ىػذا الشػامر فػيثـ قكلو    
فػػي األكؿ الخػػكض فػػي صػػهة الخمػػر ثػػـ اسػػتدرج المعنػػى الػػذم قصػػده فػػي 

 (1) . صهة الخمر، مف حيث ال يعمـ الساما لمطما كالمو انو يريد ذلؾ
القكؿ مف الطرافة كحسػف الحيمػة مػا جعػؿ الثعػالبي يعنػكف لػو ىذا كقد بمغ 

قػاؿ لػو : ف ًىشىػاـ اىٍحمػد بػحيث ذكر ىناؾ اف  (طريؽ القافية)تحت منكاف 
ػػاى الصػػداقة الًَّتػػى بىٍيننىػػا قىػػاؿى أًلىنَّػػؾ قعػػدت ممػػى طىًريػػؽ القافيػػة  لػػـ ىجػػكتنى مى

، ككػػأف القافيػػة ىػػػي التػػي حكمػػػت ىػػذا الحكػػـ ممػػػى الشػػامر ، حػػػيف (2) 
 استدمت ذكر اسـ نديمو .

اما االستدراج الهني الػذم يبػدك متحققػا بصػكرة جيػدة فػي مقدمػة القصػيدة 
التػي انشػدىا رسػكؿ اهلل  زىيػرامتذاريػة كعػب بػف مميو في  فيمكف الكقكؼ

 الرحمػػة التػػي اشػػار مػػف ممػػى سػػر مػػدكؿ كعػػب  اف نقػػؼ نػػامكن، حيػػث ي
مػػذىب ف أل ابػػف رشػػيؽ ،  إليػػوالنسػػيب الػػذم اشػػار  إلػػىابػػف قتيبػػة ،  إلييػػا

ال ثػػـ إنػػو ، احطالػػة المكقػػؼ ال يحتمػػؿ  إذاف يختمػػؼ ، الشػػامر ىنػػا البػػد 
ػ بقػػدر مػػا ينتظػػر كمػػا اشػػار ابػػف قتيبػػة ػ المػػادم كح الممػػدينتظػػر مطػػاق 

                                                 

 .186(اٌصلِع اٌى١ِك ـٟ طٕلعة إٌّظَٛ ِٓ اٌىالَ ٚإٌّرٛق طـ 1) 

(ذّلق اٌمٍٛب ـٟ اٌّؼلؾ ٚإٌّىٛب ـ عِؿ اٌٍّه بٓ ِعّؿ بٓ يوـّلع١ً 2) 

 .659اٌمل٘كة طـ  –٘ـ( ـ ؾاق اٌّعلقؾ 429أبٛ ِٕظٛق اٌرعلٌِٟ )ت
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 7102إصدار  حوليت كليت اللغت العربيت بالمنوفيت العدد الثاني والثالثون

األسػاس القصػيدة غػرض ف ، أل العهػك كالصػه  العطاق المعنكم متمثال في 
ف اتػػت  ، كالمػػدح فييػػا مػػدح معتػػذر ، حتػػى لرسػػكؿ اهلل  متػػذارىػػك اال كا 

 ممى ما يبدك مف قكؿ كعب :  ،الرحمة القصيدة في مجمميا معبرة مف 
 متبػػػكؿ  بانػػػت سػػػعاد فقمبػػػي اليػػػـك

 

 متػػػػػػيـ إثرىػػػػػػا لػػػػػػـ يهػػػػػػد مكبػػػػػػكؿ  
 كمػػػا سػػػعاد غػػػداة البػػػيف إذ رحمػػػكا  

 
 إال اغػػف غضػػيض الطػػرؼ مكحػػكؿ  

إلى كصؼ الناقة التي سكؼ  –بعد ابيات  – خمصالشامر الت حسفي حيث 
 (1)تبمغو مراده لمقاق ىذه الحبيبة فيقكؿ : 

 ارجػػػػػػك كآمػػػػػػؿ اف تػػػػػػدنك مكدتيػػػػػػا 
 

 كمػػػػػػا إخػػػػػػاؿ لػػػػػػدينا منػػػػػػؾ تنكيػػػػػػؿ  
 امسػػػػػت سػػػػػعاد بػػػػػأرض ال يبمغيػػػػػا  

 
 إال العتػػػػػػاؽ النجيبػػػػػػات المراسػػػػػػيؿ  

 كلػػػػػػػػػػػػػف يبمغيػػػػػػػػػػػػػا إال مػػػػػػػػػػػػػذافرة  
 

 ليػػػػا ممػػػػى األيػػػػػف إرقػػػػاؿ كتبغيػػػػػؿ  
إلػى االمتػذار مػف خػالؿ دراميػة ابطاليػا  –بعػد ابيػات  –يخمص الشػامرثـ  

 مصر   ينذركنو بالقتؿ ، كاصدقاؤه الذم شغمكا منو ، كىك فىك كالغكاة الذي
 (2):  وقكل، ممى ما يبدك مف قاة مصيره المحتـك ممى مال

 تسػػػػػعى الغػػػػػكاة جنابييػػػػػا كقػػػػػكليـ 
 

 إنػػػػؾ يػػػػابف ابػػػػي سػػػػممى لمقتػػػػكؿ  
 كقػػػػػاؿ كػػػػػؿ صػػػػػديؽ كنػػػػػت آممػػػػػػو  

 
 ال اليينػػػػػػؾ إنػػػػػػي منػػػػػػؾ مشػػػػػػغكؿ  

 فقمػػػػػت خمػػػػػكا سػػػػػبمي ال ابػػػػػا لكػػػػػـ  
 

 فكػػػػػؿ مػػػػػا قػػػػػدر الػػػػػرحمف مهعػػػػػكؿ  
 

                                                 

ِٚ، ـَـَٛق اٌَؽَِـب،  ( اٌعفاـكة :1) إٌللـة اٌشـؿ٠ؿة ، ٚاالقلـلي : َػـكب  ِـٓ اٌَعـْؿ

 ٚاٌحِؽ١ً : جفع١ً ِٓ اٌِؽً شِٗ و١ك إٌللة بى١ك اٌِؽً ٌشؿجٗ

ؾاق ا ٌىحـب  –طـٕعة أبـٟ وـع١ؿ اٌىـىكٞ  –( شكض ؾ٠ٛاْ وعب بٓ ل١٘ك 2)

 19 – 6ط َ . 2002اٌرلٌرة  –ٚاٌٛذلتك اٌم١ِٛة 
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ـدراند.  في القصيـــدة العربيـــت أساليب االستــدراج  عبـد الحميـد محمـد ـب

ف طالػػػت سػػػالمتو   كػػػؿ ابػػػف انثػػػى كا 
 

 حػػػػدباق محمػػػػكؿ يكمػػػػا ممػػػػى آلػػػػة  
 نبئػػػػػػػػت اف رسػػػػػػػػكؿ اهلل اكمػػػػػػػػدني  

 
 كالعهػػػػك منػػػػد رسػػػػكؿ اهلل مػػػػأمكؿ 

ترابط ال يسػم  بتقػديـ ام جػزق مػف كالقصيدة بيذه الصكرة ممى قدر مف ال 
حسػػف الػػتخمص ممػػى ماتقػػو مػػبق تػػكفير اجزائيػػا ممػػى غيػػره ، كقػػد حمػػؿ 

تمقػي ، ف الماالنسجاـ بيف ىذه األجزاق لنقؿ التجربػة حػارة مكتممػة إلػى ذىػ
يكظػؼ التػراث فػي جمػب ادلػة ماديػة ممػى اف ىػذه كمػف ثػـ كجػدنا الشػامر 

نػػة ، كىػػي خائ( 1)المػػراة ليسػػت ماديػػة ، فيػػي مػػاكرة متمكنػػة تمػػكف الغػػكؿ 
المسػتنكرة ىػذه األكصػاؼ  ، كرغـ كؿ( 2)لمعيد مخمهة لمكمد مثؿ مرقكب 

                                                 

(1 ُِ ُّٟ اٌُؽُٛي اٌـفََّوُك ( اٌُؽُٛي اٌىِّعالةُ ّٚ٘ل  حكاِؾـلْ ... ٚللي أَبٛ اٌٛـلِل األعكاب

ْ  ٚــٟ اٌعـؿ٠ِد  ًَ عٓ األُٔرٝ ـملي ٟ٘ اٌىِّعالةُ ز أَْؼـٛاي  ِٚؼـ١ال ِّٓ ـُىة ِٓ اٌِص

 ِٓ ــ١لؽ١ ْٕه  ِــٓ اٌشَّ ِْ ٚ٘ــٟ ِشــ ُٓ األَذ١ــِك أََظــُؿ اٌِؽــ١ال ــ ال َطــفََك ٚال ُؼــَٛي لــلي اب

 َّْ ُُ أَ ِّٓ ولٔــث اٌعــَكُب جَــمُع اٌُؽــَٛي ٠َحــكاَلٜ ـــٟ اٌفــالِة ٌٍّٕــلِن ـحَُؽــٌُُُٛٙ أَٞ  ٚاٌِصــ

ُّٟ طٍّٝ م جعلٌٝ ع١ٍٗ ٚوٍَُّ ٚأَبطٍَٗ ٚل١ـً لٌُٛـٗ  ُُ عٓ اٌطَّك٠ِك ـٕفلُٖ إٌَِّ جُِؼٍُّٙ

ِٔـٗ  ُّٛ ُِ اٌَعَكِب ــٟ جٍ ل ـٟ يبطلُي َلع ِٓ اٌُؽِٛي ٚٚشِٛؾٖ ٚئَّّ ال ُؼَٛي ١ٌَه َٔف١ل  ٌَِع١ْ

ؽحٍفِة  ُّ ِق اٌ َٛ ّٞ اٌعَكُب بلٌظُّ ًَّ أَظؿا  للي األَْلَِ٘ك ٚاؼح١لٌِٗ أَٞ ال جىحط١ُع أَْ جُِؼ

ٟ اٌَع١َّةَ اٌُؽَٛي ز أَؼٛاي  . جلز اٌعكٚن )ؼٛي ( ِّّ  جَُى

ــؿ اٌٛعــؿ 2) ٍْ ( عكلــٛب : لــلي أبــٛ ع١ِــؿ عــٓ ابــٓ اٌىٍِــٟ ِــٓ أِرــلٌُٙ ـــٟ ُؼ

ِٛاع١ؿ عكلٛب للي ٚوّعث أبٟ ٠ؽِـك بعؿ٠رـٗ أٔـٗ وـلْ قشـال  ِـٓ اٌعّـل١ٌك 

٠ملي ٌٗ عكلٛب ـوجلٖ أغ ٌٗ ٠ىوٌٗ ش١ةل  ـملي ٌٗ عكلٛب يـا أؽٍعث إٌؽٍة ـٍه 

ـل أبٍعـث لـلي  َّّ ل أؽٍعث أجلٖ ٌٍِعَؿة ـملي ٌٗ ؾعٙل ظحـٝ جظـ١ك بٍََعـل ـٍ َّّ ٍْعٙل ـٍ ؽَ

ـؿ ي١ٌٙـل  َّ ـكت َع َّ ـكا ـٍّـل أَْج ّْ ْ٘ٛا  ذُ ظحٝ جظ١ك ُقؽَِل ذـُ جَ ؾعٙل ظحٝ جظ١ك َل

ٍْـؿ ٚـ١ـٗ  عكلٛب ِٓ ا١ًٌٍ ـصؿَّ٘ل ٌُٚ ٠عؾ أؼلٖ ِٕٗ ش١ةل  ـظلق ِـرال  ــٟ اٌُؽ

 ٠مٛي األشصعٟ :
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، ة يرجك الشامر اف تدنك مكدتيا ، كيصػمـ ممػى السػهر إلييػا رغػـ المشػق
بعػد ىػذه ال ندرم ، كايف نعثر ممى الكصكؿ إلييا في القصػيدة  ... لماذا ؟

 يػػدكر حػػكؿ الكصػػكؿ إلػػى النبػػي  الرحمػػة الشػػاقة ، كمضػػمكف القصػػيدة
 . ايضا و في المدينة ؟ ال نعمـ كاالمتذار ل

ىذه إشكالية ينبغي اف نضعيا في االمتبار ، حتى نصػؿ إلػى االقتنػاع بػأف 
نمػا ىذه الحبيبة الخاد مة ليست امراة حقيقيػة كمػا تصػكرنا فػي البدايػة ، كا 

 ىػي معػادؿ طبيعػػي لسػعادة الشػػامر التػي فقػػدىا لمػا ممػػـ بإىػدار النبػػي 
دمو ، ىذه السعادة التي اخمهت كمدىا معو حيف لـ يقبؿ نصحان مف احد ، 

كحيػث ،  فبانت منو كاصبحت بػأرض بعيػدة ىػي المدينػة حيػث الرسػكؿ 
 (1)يجسده قكلو :  في مشيد مأساكم توحكؿ ناقاصحاب كعب يمتهكف 

 تسػػػػػعى الغػػػػػكاة جنابييػػػػػا كقػػػػػكليـ 
 

 إنػػػػؾ يػػػػابف ابػػػػي سػػػػممى لمقتػػػػكؿ  
 كقػػػػػػاؿ كػػػػػػؿ صػػػػػػديؽ كنػػػػػػت آممػػػػػػو  

 
 ال اليينػػػػػؾ إنػػػػػي منػػػػػؾ مشػػػػػغكؿ  

 فقمػػػػػت خمػػػػػكا سػػػػػبيمي ال ابػػػػػا لكػػػػػـ  
 

 فكػػػػػؿ مػػػػػا قػػػػػدر الػػػػػرحمف مهعػػػػػكؿ  
 ... نبئػػػػت اف رسػػػػكؿ اهلل اكمػػػػدني  

 
  اهلل مػػػػأمكؿ كالعهػػػػك منػػػػد رسػػػػكؿ 

ػ  نسػػأؿ مػػف السػػبب الػػذم جعػػؿ كعبػػان يػػؤثر ىػػذه المقدمػػة الغزليػػة كلنػػا اف 
كنمػكذج رمػػزم لمػا يريػػد اف يقكلػو لجميػػكره الحضػػكر ، ػ كالغزليػة بالػػذات 

 .؟؟  كىك صاحب الشريعة  اماـ مف اىدر دمو ،
يعػد لكنػان  كنظف اف السر في المجكق إلى ىذه المقدمة الغزلية يكمف في انو

                                                                                                              

 ٚعـــؿَت ٚوـــلْ اٌؽٍـــؿ ِٕـــه وـــص١َّة 
 

 ِٛاع١ـــــؿ عكلـــــٛب أؼـــــلٖ ب١رـــــكب  
 

 جٙف٠ب اٌٍؽة ) لعرك ( .

 .بكٚا٠ة ) ٠ىعٝ اٌٛػلة بص١ِٕٙل ( 19ط  -( شكض ؾ٠ٛاْ وعب بٓ ل١٘ك 1)
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دكاتػو الشػػعرية التػي كػػاف يعتػػز الشػػامر ممػى مسػػمماتو كا مػف الػػكاف تحسػر
 ، كالتػي احػس فجػأة انيػا تكشػؾ اف تنهمػت منػو بعػد اف اىػدر النبػي بيا
، كمف ثـ فغزؿ كعب اك نسيبو ليس كػأم نسػيب ، إنػو نسػيب مكظػؼ دمو

اف التشػػبيب ألف الشػػامر يعمػػـ ، شػػيق بعينػػو  إلػػىلغايػػة بعينيػػا ، اك رامػػز 
مػػف النهػػكس الئػػط بػػالقمكب ، كالحبيبػػة ىػػي احػػب شػػيق إلػػى نهػػس قريػػب 

 ا كبػػيف نهسػػوالحبيػػب ككأنيػػا ىػػي نهسػػو ، فأحػػب الشػػامر اف يشػػاكؿ بينيػػ
، كيحػاكؿ كمكف مف الكاف الخداع الهني الذم يسػتعيف بػو فػي تأكيػد مػراده 

الذم يترقبػو كػؿ مف خاللو اف يسمي نهسو ، كيخهؼ منيا كطأة المجيكؿ 
و فػي مطمػا الشػامر كػاف يػكدع نهسػاف في النيايػة ؤكد لنا كىذا ي، لحظة 

 .بصمة  إلى الكداعفي اغراض ال تمت ميما حاكؿ إخهاق ذلؾ ، القصيدة 
البػػاركدم فػػي محمػػكد سػػامي مػػا فعمػػو كعػػب بػػف زىيػػر كقريػػب مػػف صػػنيا 

فتجػده يسػتيميا بيجػر  (ىجػرت ظمػـك)العصر الحديث ، حيث تقرا قصيدتو 
ر ا ، ثـ يعمف الشامر في صراحة اسباب ىػذا اليجػرغـ حاجتو إلييالحبيبة 

الشػباب تجده يتحسر ممى ، كمف ثـ تو متمثمة في ظيكر الشيب في ناصي
سػػبيؿ إلػػى يتمنػػى مكدتػػو ، كلكنػػو يتػػذكر اف الشػػيب منػػاط الحكمػػة ، كال ك 

، غيػػر اف البقػػاق األبػػدم ممػػى ظيػػر األرض ، كمػػف ثػػـ فػػال حاجػػة لمتمنػػي 
 (1)يقكؿ :  حيثظمكما( ، )اسـ الحبيبة  هر الغريب مند الباركدم اختيا

 ىجػػرت ظمػػـك كىجرىػػا صػػمة األسػػػى
 

 ؟ افمتي تجكد ممػي المتػيـ بالمقػػ 
 جزمػػػت لراميػػػة المشػػػيب كمػػػػا درت 

 

 لاف المشػػيب لييػػب نيػػراف الجػػػك  
 

                                                 

عـكٚؾ ـ اٌّطِعـة ( ؾ٠ٛاْ اٌِلقٚؾٞ ـ ػِؾ عٍـٟ اٌصـلقَ ِٚعّـؿ شـف١ك 1ِ)

 . 30،  29/  1 1948األ١ِك٠ة ، 
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 طػػػػكؿ ضػػػػمانو كلػػػػكت بكمػػػػدؾ بعػػػػد
 

 كمػػف الكمػػكد خالبػػة مػػا تقتضػػػي 
  وً لىٍيػػػػػتى الشَّػػػػػبابى لىنىػػػػػا يىعيػػػػػكدي ًبًطيًبػػػػػ 

 

ػػػًمػػػفى اك َى   ٍمػػػرو قىػػػٍد لسِّ هىاًه ًطػػػالبي مي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى  مىضى

 
ػػػػػؿي صػػػػػاًحبو لىػػػػػٍك اىنَّػػػػػوي    كىالشَّػػػػػٍيبي اىٍكمى

 

ػػػًبيؿى ًإلػػػى اٍلبىقىػػػا  لىًكػػػٍف ال سى  يىٍبقىػػػى كى
ػػٍف يىعػػٍش   طيػػكب فىمى ػػةي اٍلخي   كالػػدٍَّىري مىٍدرىجى

 

ـٍ يىًعػػٍث فيػػًو اٍلًبمىػػى  ػػٍف يىٍيػػرى مى ـٍ كى  يىٍيػػرى
ػػػبىا فىاٍذىىػػػٍب ًبنىٍهًسػػػؾى   ػػػٍف ميتىابىعىػػػًة الصِّ   مى

 

 كىاٍرًجٍا ًلًحٍمًمؾى فىػاأليميكري ًإلىػى اٍنًتيىػا 
  اٍليىػػػػػػػػػٍكـى آفى ًلسػػػػػػػػػابؽو اىٍف يىٍحتىػػػػػػػػػًذم 

 

ػػى  ػػدو اىٍف ييٍنتىضى ميٍغمى  طىٍمػػؽى الرِّىػػاًف كى
كمػػف ثػػـ ال يجػػد امامػػو إال كتصػػبيرىا ، ثػػـ يحػػاكؿ الشػػامر تسػػمية نهسػػو  

كره ليهػرج مػف نهسػو مػا اصػابيا مػف منػت يتذ ،تاريخو المميق بالبطكالت 
 : ده في مكاجية الصعاب في قكلومى يصؼ جكاده كجى فتراه ، كمشقة 

ػػرىل ـى لىػػٍك جى مىػػٍكتي سىػػراةى اىٍدىىػػ لىقىػػٍد مى   كى
 

ػػػػػٍأًكًه بىػػػػػٍرؽه تىعىثَّػػػػػر اىٍك كىبىػػػػػا   فىػػػػػي شى
يىٍيتىػًدم    يىٍطًكم المىدىل طىيَّ السًِّجؿِّ كى

 

 ؿُّ ًبيػػػا اٍلقىطىػػػافػػػي كيػػػؿِّ مىٍيمىيىػػػةو يىًضػػػ 
جىى  ؿو فىال يىٍشكيك الكى مىى مىجى   يىٍجًرم مى

 

ػػػػؿُّ ًمػػػػفى السُّػػػػرىل  ػػػػدَّ الٌنيػػػػاًر كىال يىمى  مى
ـي كىال ييػػرىل  ٍخػػدي ًمٍنػػوي كىال الرًَّسػػي   ال اٍلكى

 

 يىٍمًشػػي اٍلًعرىٍضػػنىةى اىك يىًسػػيري اٍليىٍيػػدىبىى 
ػػػػػػػػميكًمًو لىًكنَّػػػػػػػػوي   يَّػػػػػػػػافي ًمػػػػػػػػٍؿقى ضي   رى

 

ػػػػايىٍشػػػػكيك بً   شى ًتػػػػًو لىًييبػػػػان فػػػػي اٍلحى  زىٍفرى
ًسػػير طىراًئقػػان     مػػا زاؿى يىػػٍنيىَّي فػػي اٍلمى

 

جىى   تىػػػػػػدىعي اٍلًجيىػػػػػػادى ميقىيَّػػػػػػداتو ًبػػػػػػاٍلكى
 ايمثػؿ خالصػة رحمتػو ، كتتكيجػثـ يصؿ في نياية الرحمة إلى مكاف ساحر  

  فيقكؿ :يشكر المكلى مز كجؿ مميو  افمشكاره الذم ينبغي ل
ػػػػٍمتي  صى تَّػػػػى كى نػػػػابو اىٍفػػػػيى و حى   ًإلىػػػػى جى

 

 زىاًىػػػي النَّبػػػات بىًعيػػػًد اىٍممػػػاًؽ الثَّػػػرىل 
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ناًبػػػػتو    تىٍسػػػػتىفُّ ًفيػػػػًو اٍلعىػػػػٍيفي بىػػػػٍيفى مى
 

نَّػػػػػػػػػاتو ًركىا  جى  طىابىػػػػػػػػٍت مىغاًرسيػػػػػػػػيا كى
ػػػدىاًئًؽ لىػػػٍك سىػػػرىتٍ     ميٍمتىػػػؼِّ اىٍفنىػػػاًف اٍلحى

 

ػػبىا   فييػػا السَّػػميكـي لىشىػػابىيىٍت ًريػػ ى الصَّ
نىٍبتيػػػػػػػوي  فىتيرىابيػػػػػػػوي     نىهىػػػػػػػسي اٍلعىًبيػػػػػػػًر كى

 

ػػحىى  مػػاؤيهي فىمىػػؽي الضُّ ًريػػًر كى  سىػػرؽي اٍلحى
ػػةو   ػػٍدتى اىٍطيىػػبى نىٍهحى جى   فىػػًإذىا شىػػًمٍمتى كى

 

ػػػا ييػػػرىل  ذىا اٍلتىهىػػػتَّ رىاىٍيػػػتى اىٍحسىػػػفى مى  كىاً 
رو   مينىػػػػػػػكِّ زو كى   كىالقيٍطػػػػػػػفي بىػػػػػػػٍيفى ميمىػػػػػػػكِّ

 

 مىػػػػػػىكىاٍلغػػػػػادىًة اٍزدىانىػػػػػٍت ًبػػػػػأىٍنكىاًع اٍلحي  
ػػػػػػػػرُّدو   ػػػػػػػػأىفَّ ماًقػػػػػػػػدىهي كيػػػػػػػػراتي زيمي   فىكى

 

كىا  ػػػػػأىفَّ زىاًىػػػػػرىهي كىكاًكػػػػػبي فػػػػػي الػػػػػري كى  كي
يػػػاًة فىمىػػػٍك كىىىػػػتٍ   كحي اٍلحى   دىبَّػػػٍت ًبػػػًو ري

 

ػدىاًكؿ قىػٍد مىشىػى  ٍنوي اٍلقيييػكدي ًمػفى اٍلجى  مى
كليوي الػدٍَّكنىاقي تىٍسػبى ي فػي الثَّػرىل    فىأيصي

 

ٍضػػرىاقي تى   ػػوي الخى كمي فيري  ٍمعىػػبي فػػي اٍليىػػكىاكى
ػػٍذىىبى ًفٍكػػرةو     لىػػـ يىٍسػػًر فيػػًو الطَّػػٍرؼي مى

 

ػػػػػػػػػػاى ًبػػػػػػػػػػالمينىى  ٍحػػػػػػػػػػديكدىةو ًإالَّ تىرىاجى  مى
ػػػػا    ىىػػػػذا لىعىٍمػػػػري اىًبيػػػػؾى داًميىػػػػةي الرِّضى

 

ًمٍهتىػػػػاحي اٍلًغنىػػػػى  ػػػػالمىةي العيٍقبىػػػػى كى سى  كى
  فىعىػػػالـى اىٍجيىػػػدي فػػػي اٍلمىطىاًلػػػًب بػػػاًذالن  

 

ٍنتىيىػػػػػػىنىٍهًسػػػػػػي كىىىػػػػػػذا لً    ٍممىطاًلػػػػػػًب مي
ٍمػػػػدي ًلمػػػػًو الَّػػػػًذم كىىىػػػػبى العيػػػػال    فىاٍلحى

 

ػػٍرتي اٍلييػػدىل  ٌنػػي فىأىٍبصى سىػػرىا األىذىل مى  كى
الشامر ىنا يرحؿ ممى جػكاده ، كيصػؼ الرحمػة مثممػا كصػهيا الشػامر  إف 

إنػػو يحػػاذم الثكابػػت يسػػتدر نػػكاؿ احػػد ،  افالجػػاىمي ، كلكنػػو ىنػػا ال يريػػد 
صػبره كرضػاه بمػا صػػار درج القػارمق ليطمعػو ممػػى مػدل المكركثػة ، كيسػت

كلػذلؾ ألف رحمتػو كانػت رحمػة مظيمػة مػف الكهػاح كالنضػاؿ ، الحاؿ ،  إليو
ينصرؼ مػف ىػذه المحبكبة إلػي الحػديث مػػف فمسػهة الشػباب  تجد الشامر

كىما ػ  بعد ذكرىا في المقدمة ػ كالشيب ، بحيث تبدك ىػذه المحبكبة األنثى
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كزارة الجياديػػة لكظيهتػػو فػػي  (1)، ألنيػػػا المعػػادؿ المكضػػكمي ال كجػػكد لػػػو
 ألنيػػا،  (ظمكمػػا)بعػػد االسػػتقالة منيػػا كالبحريػػة كاألكقػػاؼ ، التػػي سػػماىا 

 ممى رحمتو الكهاحية التي امتاد ممييا .ظمما قضت 
ىذه  لتطكركلعؿ في مقدمات الشعر العربي ما يمكف اف يعطينا كلك تصكران 

فمػركاف بػف كبرامة الشػامر فػي إحكػاـ صػنعتو فييػا ، الظاىرة األسمكبية ، 
 مف يقؼ ممى مقػدمتياابي حهصة يمدح الخميهة الميدم بقصيدة ال يشؾ 

لػػو االتػػي طالمػػا دامبػػت خياف صػػاحبيا يينػػخ الخميهػػة الميػػدم بعركسػػو 
ممػػى مػػا يبػػدك مػػف حتػػى ظهػػر بيػػا بعػػد معػػارؾ غراميػػة ، ، كشػػغمت فكػػره 

 (2)قكلو:
ػػػػػػػيِّ  طىرىقىٍتػػػػػػػؾى زىاًئػػػػػػػرىة ن  يىالىيػػػػػػػا فىحى   خى

 

يػػػػاقً    دىالىلىيػػػػا بىٍيضػػػػاقي تىٍخًمػػػػطي بالحى
  كمثميػػػػػػا قػػػػػػادت فػػػػػػؤادؾى فاسػػػػػػتقاد 

 

 قػػادى القمػػكبى إلػػى الصػػبا فأماليػػا 
 

                                                 

( ـ اٌّعلؾي اٌّٛػٛعٟ : وٍىٍة ِٓ أظؿاخ جصعً أفعلال ـاج١ل ِع١ٕـل شـ١ةل 1)

ــؿ  ــك اٌٛظ١ ــٛت : " يْ اٌطك٠ ــٛي ا١ٌ ــٟ ل ــؿٚ ٚاػــعل ـ ِٛػــٛع١ل ، ، ٚ٘ــٛ ٠ِ

ٌٍحع١ِك عٓ االٔفعلي ـٟ اٌفـٓ ٘ـٛ اٌعرـٛق عٍـٝ ِعـلؾي ِٛػـٛعٟ ، أٞ عٍـٝ 

ل اٌّؿقوة بلٌعه ، أٚ عٍٝ ِٛلؿ أٚ وٍىٍة ِٓ األظؿاخ ِصّٛعة ِٓ االش١ل

جىْٛ بّرلبة ط١ؽة ٌٙفا االٔفعلي اٌؽـلص ، ــيـا اوـحٛـ١ث اٌعمـلتك اٌؽلقش١ـة 

اٌحٟ ٠صب أْ جٕحٟٙ يٌٟ جصكبة ظى١ة ـيْ االٔفعلي ٠رلق ــٟ اٌعـلي " ِمـلالت 

 ، ٠ٕٚظـك 76طــ  1982ـٟ إٌمؿ األؾبٟ ـ ؾ / يبكا١ُ٘ ظّلؾة ـ ؾاق اٌّعلقؾ 

ِعصُ اٌّظطٍعلت اٌعكب١ة ـٟ اٌٍؽة ٚاألؾب ، ِصؿٞ ِٚ٘ة ، ولًِ إٌّٙـؿن 

. ٚاٌّعصــُ اٌّفظــً ـــٟ األؾب ؾ  370َ طـــ  1984ـــ ِىحِــة ٌِٕــلْ ، اٌرل١ٔــة 

 .  800طـ 2َ شـ  1993ِعّؿ اٌحٛٔصٟ ـ ؾاق اٌىحب اٌع١ٍّة ـ األٌٟٚ 

،  ( شعك ِكٚاْ بٓ أبٟ ظفظة ـ جعم١ـك / ظىـ١ٓ عطـٛاْ ـ ؾاق اٌّعـلقؾ2)

 . 96طـ  1982اٌرلٌرة 
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 ركضػػػػػػة ككأنمػػػػػػا طرقػػػػػػٍت بنهحػػػػػػة
 

ـي الربيػػػا ظالليػػػا   سػػػحٍت بيػػػا ديػػػ
  معرسػػػػان  باتػػػػت تسػػػػائؿ فػػػػي المنػػػػاـ 

 

ػػػػؿُّ    سيػػػػؤالىيا بالًبيػػػػًد اٍشػػػػعىثى ال يىمى
عيػػػػكا ًغػػػػراران فػػػػي فً     بىٍعػػػػدىمىا ٍتيىػػػػةً  ىىجى

 

 كًمطىالىيا سىًئميكا ميرىامىشىة ى السُّرىل 
ٍشػػػػػػػػكى ًثيىػػػػػػػػاًبًيـٍ    ًىٍنًديَّػػػػػػػػة فكػػػػػػػػأفَّ حى

 

مىػػٍت كاٍغهىمىػػت   ًصػػقىالىيا العييػػكفي  نىحى
  جػػن و  كضػػعكا الخػػدكد لػػدل سػػكاىـ 

 

 تشػػػكك كمػػػـك صػػػهاحيا ككالليػػػا 
  فكاصػػػػمت طمبػػػػت اميػػػػر المػػػػؤمنيف 

 

 الة حزكنيػػػػػا كرماليػػػػػابعػػػػػد الهػػػػػ 
ػػػػػػكاًديان   ػػػػػػٍت إلىٍيػػػػػػؾى صى   فىتىقىاذىفىػػػػػػتٍ  نىزىمى

 

ػػػػػكًؿ تىًميمىيػػػػػا  قػػػػػذىاليا بىٍعػػػػػدى النُّحي  كى
بىػػػػػػػا  ػػػػػػػاقى تػػػػػػػدرعي الرُّ   كتىشيػػػػػػػقُّيا ىىٍكجى

 

 بعػػػد الشػػػمكس إذا تػػػراع جالليػػػا 
ًفػػػاى القىًطيػػػاي   ػػػك إذا ري ػػػتٍ  تىٍنجي   كىمػػػا نىجى

 

ػػػػاقي بىػػػػادىرىًت الظَّػػػػالـى   ٍرجى  رىئىالىيػػػػا خى
  تػػػرل كػػػالقكًس سػػػاىمة ه اتتػػػؾى كقػػػدٍ  

 

 كػػػػػالبرًج تمػػػػػأ رحميػػػػػا كحباليػػػػػا 
، ككيػؼ كػاف يسػب  نتخيػؿ مقدمػة طيػؼ الخيػاؿ اف ىذا الحد  إلى نستطيا 

  يعمػػػؿ  ككأنػػػو، سػػػاردا بعػػػض مغامراتػػػو الخياليػػػة فييػػػا الشػػػامر بخيالػػػو 
كيكػػكف االسػػتمتاع بػػو  ، ، كيمسػػؾ رمػػؽ المعنَّػػى المسػػقـ المشػػتاؽ المغػػـر

، كىؿ فػرؽ  ، كاالنتهاع بو لك كاف حقان يقينان  النتهاع بو، كىك زكر باطؿكا
بيف لذة الخياؿ في حاؿ تمثميا كتخيميا كبيف لذة المقاق الصػحي  كالكصػاؿ 

...  ، كييخػاؼ ليُّػو كفكتػو .. كىك زيارة مف غير كمد ييخشى مىٍطميو الصري 
ا كتمػػذذ ال يتعمػػؽ ... كىػػك تمتػػ كىػػك لقػػاق كاجتمػػاع ال يشػػعر الرقبػػاق بيمػػا
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 (1)   ، كال يدنك إلييما تأثيـ بيما تحريـ

مػف طيػؼ الحبيبػة ، كال شيئا فال نجد  قرانكلكننا كبعد مضي ثمث القصيدة 
نما الشامر يينخ الخميهة بالخالفة التي يستحقيا كمػا  ناتخيممما شيئا  ، كا 
 ستحقيا ابكه حيث يقكؿ :كاف ي

  محمػػػػػػػده  احيػػػػػػػا اميػػػػػػػر المػػػػػػػؤمينف
 

 لنبػػػػػي حراميػػػػػا كحالليػػػػػاسػػػػػنف ا 
ًمػػػػػػؾه تىهىػػػػػػرَّ     ىىاشػػػػػػـو  نىٍبعيػػػػػػوي ًمػػػػػػفٍ  عمى

 

ػػػػدَّ احلػػػػوي ممػػػػى األنػػػػاـً    ًظاللىيػػػػا مى
ػػػػػاؼي   ػػػػػا تىخى ػػػػػيا ًممَّ ـٍ تىٍغشى  مىًظيمػػػػػة لىػػػػػ

 

 إال اجػػػػػاؿ ليػػػػػا األمػػػػػكر مجاليػػػػػا 
  مبػػػػػػػػػارؾه  حتػػػػػػػػػى يهرجيػػػػػػػػػا اغػػػػػػػػػر 

 

 الهػػػػػػػػى ابػػػػػػػػاه مهرجػػػػػػػػان امثاليػػػػػػػػا 
ػػػػػكاًدثً     رىاكػػػػػبه  ثىٍبػػػػػته ممػػػػػى زىلىػػػػػؿ الحى

 

 مػػػػٍف صػػػػرفيف لكػػػػؿ حػػػػاؿو حاليػػػػا 
ٍمػػػػػتى   عى   فىٍضػػػػػؿى نىكاًليػػػػػا ًكمتىػػػػػا يىػػػػػدىٍيؾى جى

 

بىالىيىػػػػا ميٍسػػػػًمميفى كفػػػػي العػػػػديكِّ لمًَ    كى
  انهػػػػػػسه  كقعػػػػػػٍت مكاقعيػػػػػػا بعهػػػػػػكؾى  

 

الىيػػػػػػا اٍذىىٍبػػػػػػتى بىٍعػػػػػػدى مىخافىػػػػػػة   اٍكجى
  طرادىػػػػػػػػا امنػػػػػػػػت غيػػػػػػػػر معاقػػػػػػػػبو  

 

ػػػػػرائيا   اٍغالىلىيػػػػػا كفىكىٍكػػػػػتى ًمػػػػػٍف ايسى
ػػػٍبتى نى   نىصى ٍيػػػرى كى   نىٍهػػػسو ديكنىيػػػا ٍهسىػػػؾ خى

 

الىػػػػػػؾى كىاًقيػػػػػػان   ٍمػػػػػػتى مى عى جى  اٍمكىالىيػػػػػػا كى
ميهىػػػػػةن ًمػػػػػف قىبًمػػػػػوً مىىػػػػػؿ تىع    مػػػػػكفى خى

 

 اىجػػػػرل ًلغايىًتػػػػًو الَّتػػػػي اىجػػػػرل لىيػػػػا 
كطريهػا فػي المػدح فػي آف مػركاف بػف ابػي حهصػة سػبيال مختمهػا  لقد سمؾ 

فمػػ  الشػػامر فػػي كمػػف ثػػـ ا،  مػػراة الجميمػةفػػي االخالفػػة  حػػيف جسػػد، معػا 
التسػػميـ بأنيػػا امػػراة جميمػػة ، يتطمػػا إلييػػا كثيػػركف ، بينمػػا  إلػػىاسػػتدراجنا 

                                                 

( ؽ١ــؿ اٌؽ١ــلي . اٌشــك٠ؿ اٌّكجؼــٝ ـ جعم١ــك ظىــٓ ولِــً اٌظــ١كـٟ ـ 1)

 . 175ا١ٌٙةة اٌعلِة ٌمظٛق اٌرملـة ) اٌفؼلتك ( 
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ـدراند.  في القصيـــدة العربيـــت أساليب االستــدراج  عبـد الحميـد محمـد ـب

رجػػؿ كاحػػد ، ىػػك الخميهػػة الميػػدم ، كفػػي سػػبيؿ تحقيػػؽ  إلػػىتتػػكؽ ىػػي 
حكػاـ الصػنعة فييػا ػ ممػ إلػى خػدامنا مػف الشػامر  دالجكدة في القصػيدة كا 

ركؽ طيػػؼ الصػػكرة التػػي يريػػد رسػػميا ، فمػػف طػػ حغػػراقاتخػػالؿ الخضػػكع 
الحمػػـ بػػالزكاج الػػذم يشػػترؾ فيػػو كثيػػركف مػػا  إلػػىالعشػػؽ ،  إلػػىالخيػػاؿ ، 

، إلػػى التصػػري  تجػػد ليػػا فػػي كػػؿ قمػػب مكانػػا الخميهػػة ، شػػأف كػػؿ جميمػػة 
 بالغرض األساس كىك التينئة بالخالفة .
و بالقصيدة ذاتيا ، كترشػ  لمػا حكتػكمف ثـ كانت مقدمة القصيدة مرتبطة 

نمػا كػاف لكنػا كيز ممييا لكنا مف الترؼ مف مضاميف لـ يكف التر  الهني ، كا 
مف التمطؼ في السباحة بالمتمقي في آفاؽ بعينيػا ، ثػـ مباغتتػو بالصػحك 

 .ما غرض القصيدة األساس
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 7102إصدار  حوليت كليت اللغت العربيت بالمنوفيت العدد الثاني والثالثون

فػي إثػارة معمـك اف المهاجأة منصػر قصصػي اصػيؿ ، يعتمػد مميػو القػاص 
فيػو المهاجػأة بما تثيره  ، يفستبطاف كتكتر مستمر كجعمو في حالة ا ئالقار 

التػي لػـ يرىػا اك  كاألحداثمف حدس يستطيا مف خاللو اف يتخيؿ الكقائا 
 .، في ضكق ما جٌد مف احداث غير متكقعة يقراىا صراحة 

، ذلػػؾ اف االسػػتدراج التشػػكيؽ القصصػػي مميػػؽ فػػي بػػاب كىػػذا المػػكف مػػف 
منتياىػا دكف إفصػاح مػف ام  الشامر يمضي في القصيدة حتى يصػؿ إلػى

لكف ، حتى يصؿ ما آخػر نهػس فييػا إلػى لػب القضػية ، كسػبب القصػيدة 
ك غيػر ذلػؾ ، ممػى النحػك يككف سؤاال اك صمتا مف إجابة االتي يمكف اف 

 ، حيث كاف الشػامر(في طائرة)في قصيدة ممر ابي ريشة  مثال الذم يبدك
ائرة فتػػاة إسػػبانية ، فػػي الطػػ ي الطريػػؽ إلػػى التشػػيمي ككانػػت إلػػى جانبػػوفػػ

، دكف اف تعػػرؼ جنسػػية مػػف  القػػدامىالعػػرب  تحدثػػو مػػف امجػػاد اجػػدادىا
  (1):  يقكؿ فييا و ، فكانت قصيدتو التيتحدث

  الآكثػػػػػػػػػبت تسػػػػػػػػتقرب الػػػػػػػػنجـ مػػػػػػػػ
 

 كتػػػػػيادت تػػػػػسحب الػػػػذيؿ اختيػػػػاال 
 كحػيػػػػػػػػػػالي غػػػػػػػػػادة تمعػػػػػػػػػب فػػػػػػػػػػي 

 

 شػػػػػػػػعرىا المػػػػػػػائَّ غػػػػػػػػنجا كدالال 
  رطػمػػػػػػػػػػعة ريػػػػػػػػػػا كشػػػػػػػػػػيق بػػػػػػػػػػاى 

 

 ػسمى جمػػػػػاالييػػػػػ افاجػػػػػػماؿ جػػػػػػؿ  
 فػتػػػػػػػػػػػػبسمت لػيػػػػػػػػػػػػا فػابػػػػػػػػػػػػتسمت 

 

 الحاظػػػػػػا كسػػػػػػالى كاجػػػػػػػالت فػػػػػػػيٌ  
  كتػجػػػػػػػػػػػػاذبنا األحػاديػػػػػػػػػػػػث فػػػػػػػػػػػػػما 

 

 انػػػػخهضت حسػػػا كال سػػػهت خيػػػاال 
 

                                                 

  92ـ 89َ .طـ 1988( ؾ٠ٛاْ عّك أبٛ ق٠شة ـ ؾاق اٌعٛؾة ـ ب١كٚت 1)
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ـدراند.  في القصيـــدة العربيـــت أساليب االستــدراج  عبـد الحميـد محمـد ـب

 كػػػػػػػػؿ حػػػػػػػػرؼ زؿ مػػػػػػػػف مرشػػػػػػػهيا
 

 نػػػػػػػثر الػػػػػػػطيب يػػػػػػػمينا كشػػػػػػػماال 
  قػػػػػػػمت يػػػػػػػػا حػػػػػػػسناق مػػػػػػػػف انػػػػػػػػت 

 

 كمػػف ام دكح افػػرع الغصػػف كطػػاال 
 حػسػػػػػػػػػػػػػبياافػرنػػػػػػػػػػػػػت شػامػػػػػػػػػػػػػخة  

 

 نػػػػػػساب الػػػػػػبرايا تػػػػػػتعالىافػػػػػػكؽ  
 كاجػابػػػػػػػػػػت انػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػف انػػػػػػػػػػدلس 

 

 جػػػػػػػنة الػػػػػػػدنيا سػػػػػػػيكال كجػػػػػػػباال 
 لػػػػػػػم  الػػػػػػػدىر مػػػػػػػمىاكجػػػػػػػدكدم  

 

 ذكػػػػػػرىـ يػػػػػػطكم جناحيػػػػػو جػػػػػالال 
 بػػػػػػػكركت صػػػػػػحراؤىـ كػػػػػػـ زخػػػػػػرت 

 

 بػػػػػػػػػالمركقات ريػػػػػػػػػػاحا كرمػػػػػػػػػػاال 
 حػػػػػػػممكا الػػػػػػػشرؽ سػػػػػػػناق كسػػػػػػػنى 

 

 خطكا مػػػػػػمعب الغػػػػػرب نضػػػػػاالكتػػػػػػ 
 فػنػػػػػػػػػما الػػػػػػػػػمجد مػػػػػػػػػمى آثػػػػػػػػػارىـ 

 

 كتػػػػػػػخطى بػػػػػػػعدما زالػػػػػػػكا الػػػػػػزكاال 
 ىػػػػػػؤالق الػػػػػػصيد قػػػػػػكمي فانتسػػػػػب 

 

 إف تػػػػجد اكػػػػـر مػػػف قػػػكمي رجػػػاال 
 اطػػػػػرؽ الطػػػػرؼ ك غامػػػػت امينػػػػي 

 

 بػرؤاىػػػػػػػػػػا كتػػػػػػػػػػجاىمت السػػػػػػػػػؤاال 
النيايػة  ، لنصػؿ معػو فػيفم  في استدراجنا بحرفيػة ماليػة اريشة قد  فأبك 

مف طريػؽ شػغمنا بحكايػة غزليػة ،  كخطط ليا سمهاإلى الغاية التي رسميا 
كمف كالقضاق ممى الممؿ ، كجذب المخاطب ، كتسمية يراد بيا شغؿ الكقت 

و كبػيف فتػاة اخػذ يتجػاذب بينقصة جيدة  جاق نسيَّ القصيدة في صكرةثـ 
برزانػة  رجػؿكمػا إمجػاب الطػائرة ، رحمة جكية بالاطراؼ الحديث في معيا 
 : في مثؿ ىذا المكقؼ يستقر ممى شهتيو سؤاؿ طبيعيكجماليا المراة 

  قػػػػػػمت يػػػػػػا حػػػػػػسناق مػػػػػػف انػػػػػػت
 

 كمػػػف ام دكح افػػػرع الغصػػػف كطػػػاال 
يعكس مدم حيػرة الشػامر  (؟مػف انػت )كلكف التقدمة ليذا السؤاؿ بقكلو :  

مكانيػة اف تكػكف منتفي استكناه حقيقة ىػذه المػراة الشػامخة ،  سػبة إلػى كا 
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 7102إصدار  حوليت كليت اللغت العربيت بالمنوفيت العدد الثاني والثالثون

نغمة السؤاؿ مػف الرجػؿ تطمػب  استيجافكما غير لغتيا التي تنطؽ بيا ، 
كىك العربي خالص العركبة ، فما كاف منو المراة مف الشامر اف ينتسب ، 

 .اف تجاىؿ السؤاؿ  إال
قمػة الجػرح إلػى الحادث الغزلػي الكديػا فم  الشامر في استدراجنا مف ا لقد

مػػا ،  المجيػػد كالهخػػر بػػوالعربػػي ماضػػي ىػػك التػػذكير بالك كمكمػػف المأسػػاة 
فمسػػهة الهخػػر التػػي غمهػػت كػػالـ المػػراة  إفإذ نيايػػة ىػػذه القصػػة الغزليػػة ، 

،  احسػالميةمف نكاؿ كمحك لميكية العربيػة  باألرضرغـ ما حؿ ندلسية األ 
 األصػيؿقػد اخرسػت العربػي  ػ ىذه الهمسهة الهخريػة ككؿ ما يمت ليا بصمة
سالذم لـ يقدـ لعركبتو  كمػف ثػـ تػـ   تحكيػؿ ،  يذكرما يستحؽ اف  الموكا 

ف ضػمنية الصػمت فػي لكحة شعرية نازفػة ، أل  إلىالنص مف غزلية الىية 
 (1)الجرح    إلىنياية القصيدة ىي التي حكلت النص مف الغزؿ 

 كاسػتمرارظيػكر غػرض القصػيدة فػي نيايتيػا  يجعمنا نقر بأنػو مػا كؿ ىذا
انيػػا تمػارس لكنػػا مػف الخػػداع ػ  افحالػة تأىػػب كاسػتبط المتمقػي معيػا فػػي

الذم يستعيف بحرفيات القصة في احبقاق ممى ركح التكتر كالتشكيؽ الهني 
، فػػي الكقػػت الػػذم يػػتـ فيػػو التسػػميـ بيػػدؼ القصػػيدة  األدبػػيفػػي الػػنص 
 . الجيد القصصي ارة ، مف طريؽ االستدراج الهنيػبحرفية كمي

ابػي ماضػي  حيميػا (لعنقػاقا)كممى النحك ذاتو يمكننا اف نقؼ ممى قصػيدة 
حقيقػة الػركح كمػا ع القصيدة ىػك البحػث مػف ك ، حيث يبدك بداية اف مكض

ادار قصيدتو في قالب قصصي ، كلكف الشامر ىنا  الهالسهة األكائؿبحثيا 
حيػػث بػػداىا بإبػػداق ىيامػػو بالمحبكبػػة ، كالسػػؤاؿ مػػف كنييػػا حيػػث جيػػد ، 

                                                 

 . 247( ـٟ إٌض اٌشعكٞ اٌعؿ٠د طـ 1)
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ـدراند.  في القصيـــدة العربيـــت أساليب االستــدراج  عبـد الحميـد محمـد ـب

 (1)يقكؿ : 
  انػػػػػا لسػػػػػت بالحسػػػػػناق اكؿ مػػػػػكلا

 

 ىي مطما الدنيا كما ىػي مطمعػي 
  فاقصػػص ممػػي إذا مرفػػت حديثيػػػػا 

 

 كاسػػػكف إذا حػػػػدثت منيػػػا كاخشػػػػا 
  المحتيػػػا فػػػي صػػػػػكرة ؟ اشيػدتيػػػػػا 

 

 فػػي حالػػة ؟ ارايتيػػا فػػي مكضػػػػا ؟ 
نيػػػػػػا    إنػػػػػي لػػػػػػػػذك نهػػػػػػس تييػػػػػػـ كا 

 

 لجميمػػػػػة فػػػػػكؽ الجمػػػػػػػػاؿ األبػػػػػػدع 
  كيزيػػػػػػد فػػػػي شػػػػكقي إلييػػػػػػا انيػػػػػا 

 

 لصػػػػكت لػػػـ يسػػػهر كلػػػـ يتقنػػػػػػاكا 
محجكبػػة  ألنيػػامػػف البحػػث منيػػا ، ثػػـ يأتيػػو الجػػكاب بػػأف مميػػو اف يتػػكرع  

ىػػك الطريػػؽ األمثػػؿ لمكصػػكؿ فػػي البحػػث مػػف كنييػػا  كالزىػػد، مػػف األمػػيف 
كاححسػػػػاس بحضػػػػرتيا ، لكنػػػػو اضػػػطر إلػػػػى سػػػػماع صػػػػكت بعػػػػض  إلييػػػا

 : ؿالناصحيف بمتابعة البحث ، كمف ثـ كاف الندـ ، حيث يقك
 قػػػػػػالكا : تػػػػػػكٌرع إنيػػػػػػا محجكبػػػػػػة

 

 إال مػػػػػػػػػػػػف المتزىػػػػػػػػػػػػد المتػػػػػػػػػػػػكرع 
 فػػػػػكادت افراحػػػػػي كطمقػػػػػت المنػػػػػى 

 

 كنسػػخت آيػػات اليػػكل مػػف اضػػمعي 
 كحطمػػػػػػت اقػػػػػػداحي كلمػػػػػػػٌا ارتػػػػػػك 

 

 اشػػػػػبا كمههػػػػػت مػػػػػف زادم كلمػػػػػػٌا 
 كحسػػػػػبتني ادنػػػػػك إلييػػػػػا مسػػػػػرما 

 

 فكجػػػدت انػػػي قػػػد دنػػػكت لمصػػػرمي 
 مػػػا كػػػاف اجيػػػؿ نصػػػٌػحي كاضػػػمني 

 

 طعػػػػػػػػػػتيـي كلػػػػػػػػػػـ اتمنػػػػػػػػػػالمػػػػػػػػػػػٌا ا 
فػػي اكتشػػؼ  ألنػػوالتػػي لػػـ يكػػف يتكقعيػػا ، بالنيايػػة  الشػػامر ئنػػاثػػـ يهاج 

كاف يبحث مف ػ انو في الكاقا كالخياؿ بعد رحمة طكيمة مف البحث النياية 
 حيث يقكؿ :،  نهسو التي بيف جنبيو

                                                 

 .  494ـ  492طـ  1996ة ( ؾ٠ٛاْ أبٟ ِلػٟ ـ ؾاق اٌعٛؾ1)
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 7102إصدار  حوليت كليت اللغت العربيت بالمنوفيت العدد الثاني والثالثون

 لمػػػػػا حممػػػػػت بيػػػػػػا حممػػػػػت بزىػػػػػػرة
 

 ال تجتنػػػػػى ، كبنجمػػػػػة لػػػػػـ تطمػػػػػا 
 ي مخػػػدميانتبيػػػت فمػػػـ اجػػػد فػػػ ثػػػـ 

 

 إال ضػػػػػاللي كالهػػػػػراش كمخػػػػػدمي 
 كمممػػت حػػيف العمػػـ ال يجػػدم الهتػػى 

 

 كانػػػػػت معػػػػػي اف التػػػػػي ضػػػػػيعتيا 
كيبدك إلحاح الشامر ممر ابك ريشة ممػى اسػتخداـ ىػذه التقنيػة فػي كثيػر  

( ، تعبيرا مف المهاجػآت التػي تطمػا ممػى العربػي الحػر كػؿ 1)مف قصائده 
، كتثػػبط مزيمتػػو ، فعػػف طريػػؽ  لتػػنيش مربيتػػو ، كتيػػيف كرامتػػو، حػػيف 

النيايػة فػي تكظيػؼ تقنيػة االسػتدراج بكاسػطة ابػك ريشػة  همػ ثال يالرمػز مػ
فػي تجسػيد مأسػاة احنسػاف ، حيث لعبػت دكرا  (نسر)المهاجئة في قصيدة 

 سػمط الضػكق ممػى نسػر ضػعيؼف م في صرامو مف اجػؿ البقػاق ، حػيالقك 
 (2)الطيكر فيقكؿ : ضعاؼ ، تتالمب بو  مريض
 ػب  الػػػػػػسه  مػػػػػػمعبا لمنسػػػػػكراصػػػػػ

 

 فاغضػػػػبي يػػػػػا ذرا الجبػػػػاؿ كثػػػػػكرم 
 إف لػػػػػػػػػمجرح صػػػػػػػػػيحة فػػػػػػػػػابعثييا 

 

 فحػػػػي  سػػػػعير انفػػػػػي سػػػػػماع الػػػػدُّ  
ػػػػ   ىدمٌ كاطػػػػػرحي الكبريػػػػاق شػػػػمكا مي

 

 تػػػػػػػػحت اقػػػػػػػػداـ دىػػػػػػػػرؾ السػػػػػػػكير 
يقكؿ لمنسر : إف مكانؾ اييا النسر فكؽ قمة الجبؿ ، فكيؼ  الشامر ككأف 

ميينػػة يعػػزم ذرا الجبػػاؿ مػػف فقػػده بصػػكرة سػػاخرة  نزلػػت إلػػى السػػه ؟ ثػػـ
 (3)فيقكؿ:

                                                 

،  118، وـلشكاٚ  81( ٠ٕظك عٍٝ و١ًِ اٌّرلي لظـلتؿٖ : ) لاقٚا بـالؾٞ 1)

ــٟ  ــة  ١٘187ىٍ ــرالخ  369، ِظــل٘ك  337، ظىــِٟ  308، لِٔم ، إٌىــٛة اٌ

 ( 382، ؼؿاإ  375، ولـز  373

 .  158(ؾ٠ٛاْ عّك أبٛ ق٠شة طـ 2)

 .  159( اٌىلبك طـ 3)
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ـدراند.  في القصيـــدة العربيـــت أساليب االستــدراج  عبـد الحميـد محمـد ـب

 لمممػػي يػػا ذرا الجبػػاؿ بقايػػا النسػػر
 

 كارمػػػػػػػي بػػػػػػػيا صػػػػػػدكر العصػػػػػػكر 
 إنػػػػو لػػػػـ يعػػػد يكحػػػؿ جهػػػف الػػػنجـ 

 

 الػمػػػػػػػػػػػػػػنثكر وتػيػػػػػػػػػػػػػػيا بػريػػػػػػػػػػػػػػش 
 ىػػػػجر الػػػككر ذاىػػػال كممػػػى مينيػػػو 

 

 شػػػػػػػػيق مػػػػػػػػف الػػػػػػػػكداع األخػػػػػػػػير 
 تػػػػػػػػاركا خػػػػػػػػمهو مػػػػػػػػكاكب سػػػػػػػحب 

 
 فػػػػػػقيا المسػػػػػحكراياكل مػػػػػػف تػػػػػػت 

 ت مػػػػػػميو كىػػػػػي تنػػػػػدمكػػػػػػبٌ اكػػػػػػـ  
 

 فػػػػػػكقو قػػػػػػبمة الضػػػػػحى المخمػػػػػكر 
 ىػػػػبط السػػػه  طاكيػػػا مػػػف جناحيػػػو 

 

 مػمػػػػػػػػػى كػػػػػػػػػؿ مطمػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػقبكر 
 فػػػػتبارت مصػػػائب الطيػػػر مػػػا بػػػيف 

 

 شػػػػػػػػػػػػركد مػػػػػػػػػػػف األذل كنػػػػػػػػػػػهكر 
 ال تػػػػطيرم جكابػػػة السػػػه  فالنسػػػر 

 

 إذا مػػػػػػػػػا خػػػػػػػػػبرتو لػػػػػػػػػـ تػػػػػػػػػطيرم 
 ػكىف مػػػػػػػخمبيو كادمػػػػػػتنػػػػػػػسؿ الػػػػػػ 

 

 مػنػػػػػػػػػػكبيو مػػػػػػػػػػكاصؼ الػػػػػػػػػػمقدكر 
 كالػػػػػػػػكقار الػػػػػػػػذم يػػػػػػػػشيا مػػػػػػػػميو 

 

 فضػػػمة احرث مػػػف سػػػحيؽ الػػػدىكر 
 كقػػػػػػػػؼ الػػػػػػػػنسر جػػػػػػػػائعا يػػػػػػػػتمكل 

 

 فػػػػػكؽ شػػػػػمك ممػػػػى الرمػػػػاؿ نثيػػػػر 
 كمػجػػػػػػػػػػػػػاؼ البغػػػػػػػػػػػػاث تػػػػػػػػػػػػػدفعو 

 
 بالمخمػػب الغػػض كالجنػػاح القصػػير 

 مـ ممى إمادة كؿ مجد تميػدكلكف كبرياق النسر ما لبث اف استبد بو ، فص 
فصعد قمة الجبؿ كالقى بنهسو ، لكف ىػذا الصػعكد كػاف مؤذنػا بنيايتػو ،  ،

 (1)ممى ما يكضحو قكؿ الشامر : 
 فػػػػػسرت فػػػػػيو رمشػػػػة مػػػػف جنػػػػكف

 

 الػػػػػػػكبر كاىػػػػػػػتز ىػػػػػػػزة المقػػػػػػركر 
 كمضػػى سػػاحبا ممػػى األفػػؽ األغبػػر 

 

 انػقػػػػػػػػػػػػاض ىػيػػػػػػػػػػػػكؿ مػػػػػػػػػػػػنخكر 
                                                  

  . 162،  161( اٌىلبك طـ 1)



   

 

 

 
 

9017 

 

 
 7102إصدار  حوليت كليت اللغت العربيت بالمنوفيت العدد الثاني والثالثون

ذا مػػػػػػػا اتػػػػػػػى الغياىػػػػػػب كاجتػػػػػػ  ازكا 
 

 مػػػػدل الػػػػظف مػػػف ضػػػمير األثيػػػر 
 جػػػػمجمت منػػػو زمقػػػة نشػػػت ا فػػػاؽ 

 

 حػػػػػػرل مػػػػػػف كىجيػػػػػا المسػػػػػتطير 
 كىػػػكل جثػػػة ممػػػى الػػػذركة الشػػػماق 

 

 فػػػػػي حػػػػػضف كىجيػػػػا المسػػػػتطير 
 مػػػدت اايػػػػيا النسػػػر ىػػػؿ امػػػكد كمػػػ 

 

 اـ الػػػػػػسه  قػػػػػػد امػػػػػػات شػػػػػعكرم 
شػػؿ كانػػت إف محاكلػػة اسػػتعادة األمجػػاد حتػػى مػػا نيايتيػػا المأسػػاكية باله 

، األخيػر ىاجس امؿ دفا الشامر إلى استدراجنا إلى كنو القضية في البيت
مف محيط قصة الطير كفمسهة القكة الحيكانية إلى الكاقػا الشامر نقمنا فقد 

ػ ممػى كؿ الحكادث القصصية السابقةػ تصبحاالمرير الذم نعيشو ، بحيث 
حكرات رمزيػة  ػكما صرح ىك في لقاقات مسجمة الرغـ مف حدكثيا حقيقة 

مسقطة ممى الكاقا ، مف اجؿ تقرير اف المكت في مػز اىػكف مػف العػيش 
اخػتالؼ الضػمائر فػي البيػت األخيػر ليػذه احسػقاطات كقػد رشػ  في ذلة ، 

حيػػث انتقػػؿ الشػػامر مػػف ضػػمير الغائػػب إلػػى ضػػمير المػػتكمـ ليشػػاكؿ بػػيف 
العػكدة( فػي )، ما التأكيد ممى مػرارة كقػا القصة كالحقيقة كالكاقا كالخياؿ 

ىؿ امكد( ؛ ألنػو كػاف مسػافرا كسػهير لدكلػة اجنبيػة ، كيغمبػو حنػيف )قكلو 
 جارؼ إلى كطنو الذم لـ يهارقو بعد .

مػبيـ ، ممػؿ الشػامر ممػى قرب إلى حػؿ لغػز اكقد تككف النياية المهاجئة 
ممػػى النحػػك الػػذم تبديػػو لنػػا حبػػؾ قصػػتو كتكظيػػؼ شخصػػياتو كاحداثػػو ، 

 (1)كفييا يقكؿ :  (ىي)التي منكانيا : قصيدة إيميا ابي ماضي 
  اركم لكػػػػػػـ مػػػػػػف شػػػػػػامر سػػػػػػاحر

 

 حكايػػػػػػػػػػػػػػػة يحمػػػػػػػػػػػػػػػد راكييػػػػػػػػػػػػػػػا 
  قػػػػػػػػػاؿ : دمػػػػػػػػػا اصػػػػػػػػػحابو سػػػػػػػػػٌيد 

 

 فػػػػػػػػػي ليمػػػػػػػػػة رقٌػػػػػػػػػت حكاشػػػػػػػػػييا 
 

                                                 

 . 813ـ  811( ؾ٠ٛاْ أبٟ ِلػٟ 1)
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ـدراند.  في القصيـــدة العربيـــت أساليب االستــدراج  عبـد الحميـد محمـد ـب

  فانتظمػػػػػػػت فػػػػػػػي قصػػػػػػػره مصػػػػػػػبة
 

 كريمػػػػػػػػػػػػػػة ال كاغػػػػػػػػػػػػػػؿ فييػػػػػػػػػػػػػػا 
  مػػػػػػػػف نػػػػػػػػبالق الٌشػػػػػػػػعب سػػػػػػػػاداتيا 

 

 ك خيػػػػػػػػػػػػػرة الغيػػػػػػػػػػػػػد غكانييػػػػػػػػػػػػػا 
  حتٌػػػػػػػػػى إذا مػػػػػػػػػا جمسػػػػػػػػػكا كٌميػػػػػػػػػـ 

 

 ؼ بػػػػػػػػػاألككاب سػػػػػػػػػاقيياك طػػػػػػػػػا 
  هٌػػػػػػػوكقػػػػػػػاـ اميػػػػػػػر القصػػػػػػػر فػػػػػػػي  

 

 و معانييػػػػػػػػػػػػػاتػػػػػػػػػػػػػكػػػػػػػػػػػػػأس امار  
  ك قػػػػاؿ : يػػػػا صػػػػحب ممػػػػى ذكػػػػركـ 

 

 امأىػػػػػػػػػػػػا حٌبػػػػػػػػػػػػا ك احسػػػػػػػػػػػػكىا 
  ك ذكػػػػػػػر مػػػػػػػف قمبػػػػػػػي مبػػػػػػػد ليػػػػػػػا 

 

 كميجتػػػػػػػػػػي إحػػػػػػػػػػدل جكارييػػػػػػػػػػا 
  حبيبتػػػػػػػػػػػػي  لميػػػػػػػػػػػػاق  سػػػػػػػػػػػػميتيا 

 

 ك لػػػػػػػػػـ اكػػػػػػػػػف قػػػػػػػػػبال اسػػػػػػػػػٌمييا 
  فشػػػػػػػػػػػػػػػػػربكا كٌميػػػػػػػػػػػػػػػػػـ سػػػػػػػػػػػػػػػػػٌرىا 

 

 كىتهػػػػػػػػػػػػػػػػكا كٌميػػػػػػػػػػػػػػػػـ تييػػػػػػػػػػػػػػػػا 
  فػػػػػػػػػػػػأجزؿ الٌشػػػػػػػػػػػػكر ألصػػػػػػػػػػػػحابو 

 

 الشػػػػػػػػػػػػػكر لمنعمػػػػػػػػػػػػػة يبقييػػػػػػػػػػػػػا 
  كصػػػػػػػػاح بالسػػػػػػػػاقي ممينػػػػػػػػا بيػػػػػػػػا 

 

 فطػػػػػػػػػػاؼ بػػػػػػػػػػػاألككاب سػػػػػػػػػػػاقييا 
  كقػػػػػاؿ لأضػػػػػياؼ : سػػػػػمعا   فمػػػػػي 

 

 كممػػػػػػػػػػػػػة ، العػػػػػػػػػػػػػدؿ يممييػػػػػػػػػػػػػا 
  ك ال مػػػػا انػػػػا كحػػػػدم الصػػػػٌب فػػػػيكـ 

 

 كػػػػػػػػٌؿ العػػػػػػػػذارل مػػػػػػػػف اناجييػػػػػػػػا 
  فكػػػػػػؿٌ  نهػػػػػػس مثػػػػػػؿ نهسػػػػػػي ليػػػػػػا 

 
 فػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػذه الػػػػػػػػػدنيا امانييػػػػػػػػػا 

  لػػػػػػػػب مثػػػػػػػػؿ قمبػػػػػػػػي لػػػػػػػػو ك كػػػػػػػػؿٌ  
 

 حسػػػػػػػػػػناق ترجػػػػػػػػػػكه ك يرجكىػػػػػػػػػػا 
  يػػػا صػػػحب ، مػػػف كانػػػت بػػػو صػػػبكة 

 

 يعمنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ا ف ك يبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدييا 
  فنيضػػػػػػػػػػػػػػػػكا ثانيػػػػػػػػػػػػػػػػة كٌميػػػػػػػػػػػػػػػػـ 

 

 عػػػػػػػػػػػكا الكاسػػػػػػػػػػػات تنكييػػػػػػػػػػػافى كرى  
  كٌميػػػػػػػػػػػـ يشػػػػػػػػػػػرب سػػػػػػػػػػػٌر التػػػػػػػػػػػي 

 

 ييػػػػػػكل مػػػػػػف الغيػػػػػػد ك يطرييػػػػػػا 
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  ... ككػػػاف فػػػي الٌشػػػرب فتػػػى باسػػػؿ
 

 طمعتػػػػػػػػػػػػػػو تسػػػػػػػػػػػػػػحر رائييػػػػػػػػػػػػػػا 
  داحيـشػػػػػػػػػػػػػارؾ فػػػػػػػػػػػػػي اٌكؿ اقػػػػػػػػػػػػػ 

 

 كلػػػػػػػػػػػػػـ يشػػػػػػػػػػػػػاركيـ بثانييػػػػػػػػػػػػػا 
  قػػػػاؿ الصػػػػحب ك استضػػػػحككا؟كانت 

 

 ىػػػػػػػؿ لػػػػػػػؾ حسػػػػػػػناق نحٌيييػػػػػػػا ؟ 
  قػػػػػػاؿ : اجػػػػػػؿ اشػػػػػػرب سػػػػػػٌر التػػػػػػي 

 

 بػػػػػػػػػػالركح تهػػػػػػػػػػديني ك افػػػػػػػػػػدييا 
  صػػػػػػكرتيا فػػػػػػي القمػػػػػػب مطبكمػػػػػػة 

 

 ال شػػػػيق حتٌػػػػى المػػػػكت يمحكىػػػػا 
  ك ال ال تتٌرضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاني ريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاق 

 

 تمثمنػػػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػػػذبا ك تمكييػػػػػػػػػػػػا 
ة كاممػػة منػد إيميػا ، بكػػؿ شخصػياتيا كمالبسػػاتيا لقػد ظيػرت مالمػػ  القصػ 

التػػي بػػالغ فػػي فػػي شػػكؽ لمعرفػػة حبيبتػػو كخمهياتيػػا الماجنػػة ، كبػػات الكػػؿ 
، كمػنيـ مػف تقديسيا ، لدرجة استهزت الحضكر ، فمنيـ مػف كظػـ غيظػو 

 سائال : لحؿ القضية رب الدارحتى تدخؿ رماه بالخبؿ ، 
  فصػػػػػػاح رٌب الػػػػػػٌدار : يػػػػػػا سػػػػػػٌيدم

 

 ، لػػػػػػػػػػـ ال تسػػػػػػػػػػٌمييا كصػػػػػػػػػػهتيا 
  اتخجػػػػػػػػؿ باسػػػػػػػػـ مػػػػػػػػف تيػػػػػػػػكل ؟ 

 

 احسػػػػػػػػػػػػػناق بغيػػػػػػػػػػػػػر اسػػػػػػػػػػػػػـ ؟ 
  فػػػػػػػػػػػػػػػػأطرؽ غيػػػػػػػػػػػػػػػػر مكتػػػػػػػػػػػػػػػػرث 

 

 ك تمػػػػػػػػتـ خاشػػػػػػػػعا ... اٌمػػػػػػػػي    
ـٌ التضػحيات التػي )إف المهاجأة في كممة   امي( قد اتت ممػى كػؿ قػكؿ ، فكػ

تقدميا األـ في ام زماف كمكاف اظير مػف اف يشػار إلييػا ، كمػف ثػـ بػالغ 
تيا فػػي القمػػب ، كلٌمػػا تاقػػت النهػػكس إلػػى معرفػػة الشػػامر فػػي رسػػـ صػػكر 

الحبيبة الخيالية ىذه ػ ضرب الشامر ضػربتو ككشػؼ المثػاـ ليحقػؽ احفاقػة 
التامة ، منبيا إلى حبيبة طالمػا ىضػمت حقكقيػا كتضػاقلت صػكرتيا امػاـ 

 المراة الحبيبة ، لكنيا ما تزاؿ مهطكرة ممى حب التضحية كالعطاق .
نقمػػة العاطهيػػة الهكريػػة التػػي مارسػػت ف فػػي ىػػذه الكمػػا اف المهاجػػأة لػػـ تكػػ
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ـدراند.  في القصيـــدة العربيـــت أساليب االستــدراج  عبـد الحميـد محمـد ـب

الػػدمكة بحرفيػػة كذكػػاق ، مػػف طريػػؽ المشػػاركة فػػي الكػػأس األكؿ ، كمػػدـ 
نما في النقمة المكسيقية التػي تغٌيػر  المشاركة في الشراب بعد ذلؾ فقط ، كا 

المػيـ( ، )اليػاق( الػى )غيير الهجائي مف ركم( القصيدة ، تمييدا لمت)معيا 
  اليـٌ( الذم يستحؽ االىتماـ .)اليـٌ( الالىي إلى )ف نو صرؼه مككأ

كقد تتمثؿ المهاجأة في مهارقة الحبكة الدراميػة فػي قصػيدة القصػة ، حيػث 
األحداث ، ممى النحك الذم يبػدك فػي  وينتيي المشيد إلى مكس ما ترشح

المحاكمة( لمشامر الدكتكر محمد احمد العزب ، حيػث اسػتهاد مػف )قصيدة 
رح مف حيث كجكد الشخصيات متمثمػة فػي القضػاة كالجميػكر تقنيات المس

كالشيكد ، كالمنكلكج الداخمي متمثال في صكت الشامر األساس ، كالحكار 
متمػػثال فػػي خمػػؽ مقابمػػة حكاريػػة بػػيف شػػعراق الطمػػكح مػػف امثػػاؿ : المعػػرم 
كالمتنبي كابي نكاس ، ليبيف كيؼ يحػػػاكـ اصػحاب الكممػة فػي ىػذا الزمػاف 

 (1):  امرالش فيقػػكؿ
 ىا انا كغد مداف 

ٌب مقطكع المساف  ىا انا في الجي
 شامر مات كفي مينيو جكع لمحناف 

 كيصيحكف  ابك الطيب قادـ  
 فأصمي تحت رجميو كاستجدل األماف 

 كابك الطيب يصغي كيقكؿ :
 اسألكه.. ايف كاف ؟

 ايف مف خارطة األحياق كاألشياق كاف 
 ...ػ سيدم كنت اغنى في ركابي المنتصؼ

                                                 

 . 532( األعّلي اٌشعك٠ة اٌىلٍِة ؾ / ِعّؿ أظّؿ اٌعمب طـ 1)
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 كلقد كنت طمكحا مثمما كنت كاكثر 
 غير اني لـ اكف احمـ في ممؾ كال حتى نبكة  
 كيدخؿ المعرل ليشيد لمشامر بالبراقة قائال :

 ايف كاف ؟ يا رفاقي ال تقكلكا لمذم جاق إلينا
 األحياق كاألشياق كاف ؟ ايف مف خارطة

 حسبو قد كاف في الدنيا...كفي قمب الزماف .
 و منصراف   منصرا يقتات من
 كيقكلكف مداف .

 خههكا الكطق فما لمحرؼ كالشامر في المأساة يا قـك يداف   
كيدخؿ ابك نكاس سائال مف حاؿ الشػعر كالخمػر كالميػرد كالًغيػد فيػو ، كيػرد 
الشػػامر مميػػو بأنػػو مػػتيـ بقتػػؿ ىػػذه األشػػياق ، كىنػػا يكشػػؼ الشػػامر مػػف 

دانػتيـ بالتعػاطؼ مػا شخصيتو الخادمػة التػي اسػتدرجت ىػؤالق الشػعراق ح
شػػعره الثػػائر ، كمحاكلػػة التمػػاس مسػػكغات لػػو ، ألف الشػػامر ىػػك القاضػػي 

 الذكي الذم سيحكـ ممييـ :
 كانا القاضي الذم استدمى شيكدا مف كرؽ 

 ليديف المتنبي كالمعرم كالنكاسي الجباف .
سػمى فػي القصػة يمدل بعيد مػا  إلىكىناؾ لكف جيد مف النيايات ، يشبو 

، حيػػػث تنتيػػػي القصػػػة دكف اف يتكقػػػا القػػػارمق  (يػػػة المهتكحػػػةالنيا) ػبػػػ
الصػػدمة الهنيػػة  إحػػداثكيػػتـ ذلػػؾ مػػف قصػػد مػػف المبػػدع فػػي ، اقىػػا انتي

مػػف طريػػؽ افتػػراض لممتمقػػي ، كمػػف ثػػـ يػػأتي الصػػحك مػػف ىػػذه الصػػدمة 
تػأتي قصػيدة  كممى ىػذا النحػكالمتمقي ما كاف ينبغي اف يراه مف احداث ، 



 

 

 

 
 

9022 
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 : فييا يقكؿ  التي( 1) (2002مف آب الػثٌػالث )سعدل يكسؼ 

 كا ٍف  …
ـي ا حاًد تطكؿي   تبداي اٌيػا

 كأياـً األمياًد كراقى القضبػػاف 

 األفًؽ الٌرٍطًب  األشجاري ميثىػٌبػتةه بمساميرى إلى

ػدةه   كابكابي الشارًع ميػٍؤصى

 حتى الحانةي في المنعطًؼ انكهأٍت تحتى رذاذو مف مطرو في ذاكرًة القطِّ . 

  ،لف ايكًقػػدى ًمػٍجػمرةن ،  الدٌكػػافي اليندٌم ىك الباقي
 سػأمكدي إلى األكراًؽ األكلى.
  ، سػأقىػمِّػبي ما اكتنػزىتٍػو العينافً 

 ، غريبه اف اشعرى بالرجهًة تحتى مظاـً ذرامىػيَّ 
 مشػػاقي الناًس ايًمػدَّ ، مكائدهي 

ػحؼي الصبً  الكبرل  ؾه كبطاطا سىػمى  ، : سىػمىؾه كبطاطا صي
 ىؿ اًزفىػٍت سػامػتيػنا ؟ ق ،احيانان اسػماي بكقان  

 الميػًؿ ؟  ؿ نرجاي في منتصؼً 
 إاٌل األكراؽى األكلى ، (ال اممؾي )انا ال احمؿي 

  …خهيهان كنظيهان  سػأككفي كخهػيهان  

 انا انسى احيانان 

  …اٌف اليـك ىك السبت ، كليس األحدى  انسى مثالن 

  –األمري بسػػيطه  -

                                                 

ــٛاْ ) اٌؽطــٛة 1 ــع ؾ٠ ــة ـ وــعؿٜ ٠ٛوــؿ ـ اٌصــمل اٌكاب ( ( األعّــلي اٌىلٍِ

 . 448، 447اٌؽلِىة ( طـ 
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ـي تطكؿي   فاأليػا

ـي ، جميعان ، كا حادً   تطكؿي  األيا

 كلكٌف الشُّػػرفػةى 

 حتى في المطًر الصامًت ، 

 …ظمٌػٍت مهتكحٍة 

قد تركنا بعد رسـ المشيد اليكمي المتكرر ما الشرفة المهتكحة ، فالشامر 
نػػو سػػيظؿ ، ربمػػا ليؤكػػد ممػػى االتػػي لػػـ يسػػبؽ لػػو اف سػػمط الضػػكق ممييػػا 

ف الشػػرفة ىػػي المتػػنهس ، أل كالمطػػر  ىػػذا النسػػياف كالتقمػػب يكتػػب رغػػـ كػػؿ
رؤيػػة كسػػماما ، الػػذم يسػػتطيا مػػف خاللػػو اف يتطمػػا إلػػى العػػالـ الخػػارجي 

 .مف خالليا ليرل كؿ جديد 
إف العطمة في ا حاد قد حكلت المشاىد إلى مشاىد صامتة ، اشبو بمكحػة 

ا المكت بالهعؿ ، الهناف التي تكحي بالجمكد كالمكت ، كالشامر متأىب ليذ
كال يأبو بقدكمػو ، ألف األجػكاق ترشػ  لػو ، كمػف ثػـ ظمػت شػرفتو مهتكحػة 

 في انتظار الجديد المدىش .
دراكو مدم الرتابة التي يعيشيا القارئ ما جؿ ك  لعؿ كمي الشامر المبدع كا 

كػاف الحػافز األكبػر فػي ابتكػار لعػؿ ىػذا الػكمي  –القصائد العربيػة المقمػدة 
كمػف تيػا كدىشػتيا ، كيدة حيالجديدة التي تبقي في القصيبعض األساليب 

مػػا االسػػتئناس تكظيػػؼ الػػدراما فػػي الشػػعر ممػػى  الشػػامر إلحػػاحثػػـ نجػػد 
، كمف ثػـ تبػدك نظرتػو الشػعرية نظػرة فاحصػة ، ميتمػة بالنياية المهتكحة 

ى النحػػك الػػذم بالتهاصػػيؿ الصػػغيرة ، كالمكػػاف كالحػػدث كالشخصػػيات ، ممػػ
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ـدراند.  في القصيـــدة العربيـــت أساليب االستــدراج  عبـد الحميـد محمـد ـب

 (1)التي يقكؿ فييا :  (نظرة جانبية) سعى يكسؼ ةيبدك مثال في قصيد
 حيف تنظري مبرى الزجاًج المكارًب نظرتىؾى الجانبيةى 

  …تبصر اف الغيكـى ارتدٍت كرقان مف غصكفو زجاجٌيػػةو 

 ؟  ىؿ تمادل الرذاذي ممى مىسكف النمؿً 

 ىؿ ىجسٍت سػمٌػةي الزىًر سنجابىػيا يترٌجػ ي ؟ 

 رحمٍت امًس ىؿ كنتي اىذم بأسماًق مىف 

 تاركةن مخدمي باردان يتنٌهسي ؟ 

………………………  

 كاف القطاٍر 

  …مسرمان بيف قيصكل محٌطػػاتًو كالمطار 

                                                 

( ( األعّلي اٌىلٍِة ـ وعؿٜ ٠ٛوؿ ـ اٌصمل اٌؽلِه ؾ٠ٛاْ ) ظف١ـؿ اِـكٞل 1

، ٚجٕظـك 176، 175َ . طــ  2014شـٛقات اٌصّـً ـ ب١ـكٚت اٌمـ١ه ( ـ ِٕ

 لظ١ؿجٗ )اؼح١لي ( اٌحٟ ٠مٛي ـ١ٙل :

 اٌّظعؿ ـٟ بكز اٌىلقٌحْٛ بطٟل  ،

 أبطوُ ِٓ ـ١ً ٠حّّكغ لكب اٌّلل

 اٌّظعؿ ٠ِٙؾُ ...

 ٠ٕفحط اٌِلب

 ٠ٕٚؽٍك اٌِلب

 ووْ اٌعلٌُ ِل لاي ٘ٛ اٌعلٌُ ...

ّٓ اٌِلقٚؾ  ٌى

 عؿِ و١ظً ؽ٠ٛال  ـٟ قاتعة اٌّظ

 ٚاٌكشً اٌّمحٛي

 و١ظً ؽ٠ٛال  ـٟ ؼكـحٗ اٌع١ٍل ...

  ٠377ٕظك األعّلي اٌىلٍِة اٌصمل اٌرلٌد )شٕة إٌّى١لت( طـ  



   

 

 

 
 

9025 

 

 
 7102إصدار  حوليت كليت اللغت العربيت بالمنوفيت العدد الثاني والثالثون

 انتبيتي إلى انني لـ اكف في دمشؽى ؛ 

 كال انا في القاىرٍة 

 كانتبيتي إلى اف امطارى آبو حقيقٌيػػةه 

  …مثؿى ما انني جالسه ًلصؽى نافذةو 
 رذاًذ الذم صار في لحظةو مطران اسماي ا فى صكتى ال

  …اسماي الطائراًت 

 الصكاري،ي تنقضُّ 

…………… .. 

ـي الٌصػػالة   إني ايًقػػي

ممػػػى مهػػػردات الحيػػػاة مػػػف حكلػػػو ،  مشػػػامرهإف الشػػػامر يحػػػاكؿ إسػػػقاط 
كىػػك ينظػػر مػػف خػػالؿ النافػػذة ، غيػػر كاثػػؽ مػػف الرؤيػػة الحقيقيػػة فيتسػػاقؿ 
إذا كانػت الغيػكـ مػا تػزاؿ ال يدرؾ مػا إنو ، امس بعد رحيؿ حبيبتو لأشياق 

ترتدم اكراقا زجاجية ، كالرزاز ما يزاؿ ينزؿ ممى مسكف النمؿ ، كالسنجاب 
ما يزاؿ يترن  فكؽ اغصاف الزىر ، ثػـ ينتقػؿ مػف خػالؿ المسػافة البيضػاق 

فػي  قػد ايقػف انػولصػغيرة ػ إلػى مشػيد آخػر لمشػامر ك التي يممؤىػا بػالنقط ا
نو ليس ممى يقيف مف تحقػؽ المشػيد األكؿ ، فيػك يشعرنا بأما القطار ، ب

الػػذم افػػاؽ منػػو ممػػى صػػكت مطػػر حقيقػػي كطػػائرات بالنسػػبة لػػو كػػالحمـ 
 .كصكاري، حقيقية كذلؾ 

كمف خالؿ المسافة البيضاق التي يممؤىا بالنقط الصغيرة ػ يهاجئنػا الشػامر 
حػث ليترؾ لنا مساحة مف التخيؿ كالحػدس فػي الب (إني اقيـ الصالة)بعبارة 

حتػى فػي الصػالة  إلػى، الػذم قػد يكػكف دمػكة مػف سػر ىػذا الػربط الغريػب 
يعػكد السػككف مخيمػا ممػى مف اجػؿ تحقيػؽ امػؿ الشػامر فػي اف القطار ، 
، كقد يككف مرشػحا ليػا مػف خػالؿ اصػكات الطػائرات كالصػكاري، ،  األجكاق
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ـدراند.  في القصيـــدة العربيـــت أساليب االستــدراج  عبـد الحميـد محمـد ـب

،  التطػكر الػذم اقتضػاه الكضػا الػراىف ليشػاكؿككأنيا نػكاقيس الكنػائس ، 
 . ليتحقؽ اممو في مكدة حبيبتو التي تركت مخدمو باردا يتنهس اك
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 7102إصدار  حوليت كليت اللغت العربيت بالمنوفيت العدد الثاني والثالثون

نقطة معينة مػف أف يبدا الشامر قصيدتو مف في النقد ب (1)مرؼ االرتداد 
حػػدث سػػابؽ يػػرل انػػو اقػػؿ منػػو  إلػػىثػػـ يعػػكد كسػػط األحػػداث اك نيايتيػػا ، 
اك يحمػػػؿ مػػػف ،  بػػػط الحػػػدث السػػػابؽ بػػػالالحؽدراميػػػة ، اك اقػػػدر ممػػػى ر 

 (2) ئ اكال .ر اف يقتحـ بيا ذىف القاالقاص اك الشامر الدالالت ما يرل 
 لأحداثجيدة ، حيث رال النقاد اف   الترتيب الطبيعي تقنية قصصية كىك 

يقػػؼ حجػػر مثػػرة فػػي سػػبيؿ  االمػػف حيػػث البدايػػة كالكسػػط كالنيايػػة ينبغػػي 
 إلػىحرية الركائي في مرض احداثو ، فقد يبدا مف نيايتيا ثـ يرتد بالزمف 

الماضي كاشها مف الجػذكر بهعػؿ منطػؽ السػببية ، اك اسػترجاع الػذكريات 

                                                 

( االقجــؿاؾ يٌـٝ اٌّلػـٟ : ِظـطٍط ٠ىـحؽؿِٗ اٌّىـكظ١ْٛ ٚاٌمظلطـْٛ 1)

ٚاٌكٚات١ــْٛ ـ ظــ١ٓ ٠ك٠ــؿْٚ يؾؼــلي ِٕظــك أٚ ظــؿخ ٚلــع ـــٟ لِــلْ ِؼــٝ 

ٚو١ٍة ـ١ٕة ٠شحكؽ أْ جىْٛ ؼلؽفة و١ال ٠ٕمطع ٌحٛػ١ط اٌٛالع األؾبٟ ، ٚ٘ٛ 

و١لق ِصكٜ األظؿاخ... ٚ٘ٛ ِل ٠ؿعٝ عٕؿ اٌؽكب١١ٓ ) اٌفالي بلن ( ٠ٕظك : 

، ٠ٕٚظــك : ؼطــلب اٌعىل٠ــة، جــو١ٌؿ/  78/  1اٌّعصــُ اٌّفظــً ـــٟ األؾب شـــ 

ــٟ،  ــً األلؾٞ ٚعّــك ظٍ ــؿ اٌص١ٍ ــث، جكشّــة ِعّــؿ ِعحظــُ ٚعِ ــكاق ش١ٕ ش١

ــٝ ٌٍ ــه األعٍ ــة، ؽ إٌلشــك/ اٌّصٍ ــٟ ـ 51َ ص1997، 2رملـ ، اٌّعصــُ األؾب

  13َ طـ 2007ٔٛاؾ ٔظلق ـ ؾاق ٚقؾ ٌٍٕشك ٚاٌحٛل٠ع . األقؾْ ـ األٌٚٝ 

(ٚلؿ أشلؾ ظىٓ بعكاٚٞ ظ١ٓ لكق ِحلبعل ش١ٕ١ث ، أْ االقجؿاؾ اٌكٚاتٟ لؿ 2)

٠وجٟ " ٌحؽ١١ك ؾالٌة بعغ األظؿاخ اٌّلػ١ة ، وٛال بيعطلل ؾالٌة ٌّل ٌُ جىٓ 

ال ، أٚ ٌىعب جو٠ًٚ ولبك ٚاوـحِؿاٌٗ بحفىـ١ك شؿ٠ـؿ" ب١ٕـة اٌشـىً ٌٗ ؾالٌة أط

طـــــ  1990اٌكٚاتـٟ ـ ظىـٓ بعـكاٚٞ ـ اٌّكوـم اٌرمـلـٟ اٌعكبـٟ ـ األٌٚـٝ 

122 . 
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ـدراند.  في القصيـــدة العربيـــت أساليب االستــدراج  عبـد الحميـد محمـد ـب

  (1)   لأحداثلربط المشاىد كتكضي  الرؤية الهنية 
يعػػة البنػػاق لطب االركايػػة كطكميػػفػػف مػػف  ه التقنيػػةكقػػد اسػػتعار الشػػامر ىػػذ

كمػف ثػـ ػ رغبػة الركائػي  إلػى، كيرجػا السػبب فػي ذلػؾ ( 2)لديػو الشػعرم 
  في التركيز ممى الحدث ، كجعمو بؤرة االىتماـ ، كتحكيؿ انتبػاه  ػ الشامر

المتمقي مف متابعة التسمسؿ التقميدم كماذا بعد السببية كالكيهية في لمػاذا 
فػي  ئ، كيثيػر خيػاؿ القػار حركػة كحيكيػة  األحػداث؟ ككيؼ ؟ ، كىذا يعطي 

 إلػػىالماضػػي ثػػـ العػػكدة مػػف الماضػػي  إلػػىمػػف الحاضػػر  األحػػداثانتقػػاؿ 
 (3)الحاضر ثانية   

التقنيػة القصصػية  الميػاد الحقيقػي ليػذهفي شعرنا القديـ مػا يؤكػد كجػكد ك 
فػػي صػػدر كثيػػر مػػف القصػػائد ذات الصػػبغة القصصػػية ، ممػػى النحػػك الػػذم 

 (4) لقيس ، حيث يقكؿ :في صدر معمقة امرئ ا مثال يبدك

                                                 

 . 284َ طـ  1982( بٕلل اٌكٚا٠ة ؾ / عِؿ اٌفحلض عرّلْ ـ ِىحِة اٌشِلب 1)

حِة ابـٓ وـ١ٕل (عٓ بٕلل اٌمظ١ؿة اٌعكب١ة اٌعؿ٠رة ـ ؾ. عٍٝ عشكٞ لا٠ؿ ـ ِى2)

  210ـ اٌطِعة اٌكابعة طـ 

 . 161، ٠ٕٚظك : ِعصُ اٌّظطٍعلت اٌعكب١ة ـٟ اٌٍؽة ٚاألؾب طـ 

 . 292،  291( بٕلل اٌكٚا٠ة طـ 3)

، ٠ٕٚظـك ؾ٠ـٛاْ عّـك بـٓ أبـٟ  29( ؾ٠ٛاْ اِكئ اٌم١ه ـ ؾاق طلؾق طــ 4)

 قب١عة ـٟ لظ١ؿجٗ اٌحٟ ِطٍعٙل 

 ِْ ُّ ــــَث َؼــــلٍؾ ـَ ْٔ ُِ أَ ْٓ  ِي ُْٔعــــ ــــ ِِ  ِىــــكُ أَ

 

 ؼــــــؿاةَ ؼـــــــٍؿ ، أَ قاتـــــــط  ـّٙصـــــــكُ  

ابِٙـــل  َٛ ًْ ــــٟ َش ـــ ـــٍه ٌـــُ جَمُ  ٌَعلَشـــِة َْٔف

 

ـــــــفقُ   ـــــــةُ جع ـــــــفقا  ٚاٌّملٌ ـــــــَػ ع  ـحٍِ

ًُ شـــلِع    ٍُ ــــال اٌشـــّ ُُ يٌـــٝ ٔعـــ  جٙـــ١

 

ــــــُب   ٍْ ُطــــــٛي  ٚال اٌمَ ْٛ ُِ  ًُ ــــــ ِْ ال اٌَع َٚ

ْمِظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكُ  ُِ 

 

ـ  ؾ٠ـٛاْ عّـك بـٓ أبـٟ قب١عـة . جعم١ـك ؾ. ــل٠م ِعّـؿ ـ ؾاق اٌىحـلب اٌعكبـٟ 

  122َ طـ 1996اٌرل١ٔة 
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 7102إصدار  حوليت كليت اللغت العربيت بالمنوفيت العدد الثاني والثالثون

 قهػػػا نبػػؾ مػػف ذكػػرل حبيػػبو كمنػػزؿ
 

 بسػػقط المػػكل بػػيف الػػدخكؿ فحػػػكمؿ 
 فتكضػ  فالمقراة لمف يعؼ رسميػا 

 

 لمػػػا نسػػػػجتيا مػػػف جنػػػكبو كشمػػػػػأؿ 
 تػػػػرل بعػػػػػػر األرآـ فػػػػي مرصػػػػػاتيا 

 

 كقيعػػػػػػػػػانيا كأنػػػػػػػػػػو حػػػػػػػػػب فمهػػػػػػػػػؿ 
مٌػػػكا  مى ػػػداة ى البىػػػٍيًف يىػػػٍكـى تىحى   كػػػأني غى

 

ػػػ  ػػػٌي نػػػاًقؼي حنظػػػؿً لػػػدل سى  ميراًت الحى
ـٍ   ًطػػػيَّيي مػػػيَّ مى ػػػٍحبي مى قكفػػػان بيػػػا صى   كي

 

 يقيكلػػػػكف ال تيمػػػػٍؾ اسػػػػى ن كتجٌمػػػػؿ 
فَّ شػػػػػػػػهائي مبػػػػػػػػرة ه ميراقػػػػػػػػة ه     كا 

 

ؿً    فيػػػٍؿ منػػػد رىسػػػـو داًرسو مػػػف ميعػػػكَّ
ِـّ الحػػػػػكيىرًث قبميػػػػػا    كػػػػػدابؾى مػػػػػف ا

 

َـّ الربػػػػػػػػػػاًب بمأسػػػػػػػػػػؿ   كجارتيػػػػػػػػػػا ا
ف اجػؿ اف يعػكد مػقػد كقػؼ يبكػي كيسػتبكي ،  إف الشامر في ىػذه المحظػة 

الػػى صػػاحبة الػػديار التػػي يقػػؼ ممػػى اطالليػػا ا ف ، كمػػف ثػػـ يمجػػأ إلػػى 
ألنو الكسيمة المثمى لسرد تداميات المكقؼ بتهاصيمو الصػغيرة ،  (االرتداد)

يككف األنس الذم تحيا بػو المحظػة فػي الخيػاؿ حياتيػا  لتهاصيؿاذه ألف بي
ك الػذم تحقػؽ فػي سػرد الشػامر مغامراتػو بعػد ذلػؾ في الكاقػا ، كىػاألكلى 

 حيث يقكؿ :
 ال ػػػػػػػػص فاال رب يػػػػـك لػػػػػؾ مػػػػػني

 

 جؿػدارة جمػػػػػػػػػػػػػػػػا يػػػػػػػـك بػكال سيمػػػػػػػ 
 ذارل مطيتػػػػػيػمقػػػػػرت لمعػػػػػ ػػػػػػػـككي 

 

 المتحمػػػػؿ كػػػػػكرىامػػػػف  ابػمجػػػػػيا فػػػػ 
 يىاػٌؿ العىػػػػذىارىل يىػػػػرتىًميفى بمىٍحًمػػػػػفظىػػػػ 

 

ػػػػٍحـو كييػػػػ   ؿً ػدَّاًب الػػػػدِّمىٍقًس الميهىتَّػػػػػكشى
، ًخػػ  مػػتي الًخػػٍدرى  ٍدرى مينىيػػزىةو ػكيىػػكـى دىخى

 

يالتي إنَّػػػؾى ميٍرًجمػػػي فقالػػػتٍ    : لىػػػؾى الػػػكى
قػػػدٍ  تىقػػػكؿي   عػػػا بنػػػا طي ػػػػػالغىًبيٍ  مػػػاؿى  كى  مى

 

 فػاٍنًزؿ سً ػالقيػ امػرا يػا بىعيًرم مىقىٍرتى  
مقتنعػا بػدكر ىػذه التقنيػة القصصػية  فيبدك اما الشامر في العصر الحديث 
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ـدراند.  في القصيـــدة العربيـــت أساليب االستــدراج  عبـد الحميـد محمـد ـب

سػمط ممييػا كمف ثـ طية في القصيدة كما ىي في القصة ، في خمخمة النم
الضكق في قصػيدتو ، كحمميػا مػف األبعػاد مػا اسػتحؽ بػو اف يكػكف شػامرا 

 .قاصا في آف معا 
كيختمػػؼ مكضػػا االرتػػداد فػػي القصػػيدة كمػػا كػػاف يختمػػؼ فػػي القصػػة تمامػػا 
بتماـ ، فمف الشعراق مف يؤجؿ االرتداد لمرحمة ما في قصػيدتو ، كبعضػيـ 
يبدا بو ، كلكؿ كجية في االىتمػاـ بالحػدث االرتػدادم ، فممػف آثػر تأجيمػو 

التػػي  (لكمػػة) توقصػػيدلمرحمػػة فػػي القصػػيدة شػػامرنا ممػػر ابػػك ريشػػة فػػي 
 (1)يقكؿ فييا : 

  خػػػػػػػػطي اختػػػػػػػػي لػػػػػػػػـ اكػػػػػػػػف اجيمػػػػػػػػو
 

 إف اختػػػػػػي دائمػػػػػػان تكتػػػػػػب لػػػػػػي 
  حػػػػػدثتني امػػػػػس مػػػػػف اىمػػػػػي كمػػػػػف 

 

 مضػػػض الشػػػكؽ كبيعػػػد المنػػػزؿ 
  ـك لػػػػػػػي قائمػػػػػػػة؟مػػػػػػا مسػػػػػػػاىا اليػػػػػػ 

 

 امُّ شػػػػػيقو يػػػػػا تػػػػػرل لػػػػػـ تقػػػػػؿً  
إف الشػػػامر قػػػد سػػػب  بخيالػػػو ، كاستحضػػػر ىػػػكاجس متعػػػددة ، كمػػػا كػػػاف  

يستحضرىا في كؿ مرة تكتب لػو اختػو خطابػا ، كقػد احسسػنا معػو بطزاجػة 
مػف المحظة ، كمشنا معو القمؽ كالتكتر ، حتى كصمنا إلى المرحمة الثانيػة 

 حيث يقكؿ:األحداث 
  طػػػػرس لػػػػـ امثػػػػر ممػػػػىكفضضػػػػت ال

 

 غيػػػػػر سػػػػػطرو كاحػػػػػدو ..مختػػػػػزؿً  
  كتيجيػػػػػػػػػػػػػػػت بجيػػػػػػػػػػػػػػػدو بعضػػػػػػػػػػػػػػػو 

 

 إف اختػػػػػػي كتبػػػػػػت فػػػػػػي مجػػػػػػؿ 
  فيػػػػػػػو شػػػػػػػيقه...مف ممػػػػػػػيو مػػػػػػػبيـه  

 

 ربمػػػػػػػػػا بعػػػػػػػػػد قميػػػػػػػػػؿ ينجمػػػػػػػػػي 
..كبػػػػػػػػػػػػي  ـٍ   كتكقهػػػػػػػػػػػػتي ..كلػػػػػػػػػػػػـ اتم

 

 رمشػػػػػػػػاتي الخػػػػػػػػائؼ المبتيػػػػػػػػؿ 
 

                                                 

 . 394،  393( ؾ٠ٛاْ عّك أبٛ ق٠شة طـ 1)
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 7102إصدار  حوليت كليت اللغت العربيت بالمنوفيت العدد الثاني والثالثون

، ككضعنا في قمب الحدث استدراجنا في ىذه المرحمة قد افم  الشامر في ل
، كمػا افمػ  بعػد  (ممػي)، نخاؼ كنحذر ، كنريد اف نطمئف ممى ابف اختػو 

ذلؾ في استدراجنا مف طريؽ االرتداد لمكقكؼ ممى صكرة الشخص الغائػب 
، كىػػػك ابػػػف اختػػػو الػػػذم اكقهنػػػا الشػػػامر ممػػػى بعػػػض مالمحػػػو الجسػػػدية 

صراره حيث يقكؿ :   (1)المتهائمة ، كما اكقهنا ممى طمكحاتو كا 
  كاسػػػػػػػػػيان  كتػػػػػػػػػرآقل لػػػػػػػػػي ممػػػػػػػػػي  

 

مىػػػػؿً    مػػػػف خيػػػػكط الهجػػػػر اسػػػػنى حي
  مػػػػػػػػًرحى المهتػػػػػػػػًة مزىػػػػػػػػك الخطػػػػػػػػى 

 

 سػػػػػػػمس الميجػػػػػػػة حمػػػػػػػك الخجػػػػػػػؿ 
  تسػػػػػػػػأؿ البسػػػػػػػػمةي فػػػػػػػػي مرشػػػػػػػػهو 

 

 مػػػػػػف مكاميػػػػػػد انسػػػػػػكاب القيبىػػػػػػؿً  
  سػػػػػػػػػتقبؿ الػػػػػػػػػدنيا بيػػػػػػػػػااطمعػػػػػػػػػةه  

 

 نػػػػػػػػػامـ البػػػػػػػػػاؿ بعيػػػػػػػػػد المأمػػػػػػػػػؿ 
  كػػػػػػـ اتػػػػػػى يشػػػػػػرح لػػػػػػي احالمػػػػػػو 

 

 كامانيػػػػػػػػػػػػو ممػػػػػػػػػػػػى المسػػػػػػػػػػػػتقبؿ 
  ريػػػػػػػػاق إنػػػػػػػػوقػػػػػػػػاؿ لػػػػػػػػي فػػػػػػػػي كب 

 

 يعػػػػػػػرؼ الػػػػػػػدرب لعػػػػػػػيش افضػػػػػػػؿ 
  إنػػػػػػػػػػو يكػػػػػػػػػػره اغاللػػػػػػػػػػي التػػػػػػػػػػي 

 

 اكىنػػػػػت مزمػػػػػي كادمػػػػػت ارجمػػػػػي 
  سػػػػػكؼ يعطػػػػػي فػػػػػي غػػػػػدو قريتػػػػػو 

 

 خبػػػػػػػػرة العمػػػػػػػػػـ كجيػػػػػػػػد العمػػػػػػػػػؿ 
  ةو بػػػػػػػػػكسػػػػػػػػػيبني بيتػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػي غا 

 

 تترامػػػػػػػػى فػػػػػػػػكؽ سػػػػػػػػه  الجبػػػػػػػػؿ 
  كسػػػػػػػػػػػأمتز بػػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػػي غػػػػػػػػػػػده 

 

 كاراه مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػثالن لمرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 
بالنياية المؤلمػة التػي الجميمة  بعد ىذه الطمكحاتثـ ينيي الشامر قصتو  

تركنػا فػي حالػة ترقػب مػف اجػؿ معرفػة  حيػثلـ يصػرح بيػا فػي القصػيدة ، 

                                                 

 .  396ـ  394( اٌىلبك طـ 1)
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ـدراند.  في القصيـــدة العربيـــت أساليب االستــدراج  عبـد الحميـد محمـد ـب

 (1)حيث يقكؿ :  (ممي)ماذا سيصير إليو 
  مػػػػػدت لمطػػػػػرس الػػػػػذم لػػػػػيس بػػػػػو

 

 غيػػػر سػػػطرو .. كاحػػػدو .. مختػػػزؿً  
  كتجالػػػػػػػػػػػػػدت .. لعمػػػػػػػػػػػػػي كاجػػػػػػػػػػػػػد 

 

 فيػػػػػػو مػػػػػػا يبعػػػػػػد منػػػػػػي كجمػػػػػػي 
ذا اقهػػػػػػػػػػػػػػػؿ معنػػػػػػػػػػػػػػػاه ممػػػػػػػػػػػػػػػى    كا 

 

 مػػػػػي الضػػػػػارع ..كػػػػػؿ السػػػػػبؿكى 
  غرقػػػػػػػػػت مينػػػػػػػػػام فػػػػػػػػػي احرفػػػػػػػػػو 

 

 كتيػػػػػػػاكل ًمزقػػػػػػػان مػػػػػػػف انممػػػػػػػي 
  قمػػػػػػبي اختػػػػػػي ..لػػػػػػـ اكػػػػػػف اجيمػػػػػػو 

 

 إف اختػػػػػػي دائمػػػػػػان تحسػػػػػػف لػػػػػػي 
  مػػػػػػػا ليػػػػػػػا تنحرنػػػػػػػي نحػػػػػػػران ممػػػػػػػى 

 

 قكليا..مػػػات ابنيػػػا.. مػػػات ممػػػي 
 الطػػرس الػػذم يحمػػؿ المهاجػػآت كالرجهػػات ، بعػػد اف فنيػػة إلػػىإنيػػا مػػكدة  

ابطأ معيا إحساسنا بالكصكؿ إلى  كق الخط كحبكة دراميةاستغؿ الشامر س
نياية متكقعة ، كاستطاع بميػارة اف يطػكؼ بنػا مػا اختػو كابنيػا فػي حػيف 
كاف الشامر ميمكما بهؾ طالسـ ىذا الخط ، غير انو في طرافة قد امطػى 

نتعػرؼ  افصكرة مشرقة لبطمو الغائب الذم كقهنا ممى نبمػو كطمكحػو قبػؿ 
 كاف يطم  اف يعطي لمحياة امال كطمكحا . ونممى صكرتو ، أل 

البكػاق بػيف يػدم )كمف ذلؾ النكع مف االرتداد قػكؿ امػؿ دنقػؿ فػي قصػيدتو 
 (2) زرقاق اليمامة( حيث يقكؿ :
 تكممي ... لشدَّ ما انا ميياف

 ال المَّيؿ ييخهي مكرتي .. كال كال الجدراف  

                                                 

 .  399،  398(ؾ٠ٛاْ عّك أبٛ ق٠شة طـ 1)

(األعّلي اٌشعك٠ة اٌىلٍِـة ـ أِـً ؾٔمـً ـ ِىحِـة ِـؿبٌٟٛ ـ اٌمـل٘كة ـ اٌرلٌرـة 2) 

 . 123، 122َ ِٓ ؾ٠ٛاْ اٌِىلل ب١ٓ ٠ؿٞ لقللل ا١ٌّلِة طـ 1987
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 7102إصدار  حوليت كليت اللغت العربيت بالمنوفيت العدد الثاني والثالثون

 كال اختبائي في الصحيهة التي اشدُّىا ..

 مائي في سحائب الدخاف  كال احت

 .. تقهز حكلي طهمةه كاسعةي العينيف .. مذبةي المشاكسة

 كاف يىقيصُّ منؾ يا صغيرتي .. كنحف في الخناٍدؽ

 فنهت  األزرار في ستراتنا .. كنسند البنادؽٍ 

راق المشمسة ..  كحيف مات مىطىشان في الصحى

 رطَّب باسمؾ الشهاه اليابسة ..

 كارتخت العيناف  (

 اخهي كجييى المتَّيـى المداف ؟ فأيف

 كالضحكةى الطركب : ضحكتوي..

 كالكجوي .. كالغمازتاٍف   ؟
مػف الجنػكد الػذيف نجػكا مػف معػارؾ  اكاحػد  المتحػدث فػي القصػيدةلقد كاف 
حساسنػػا ثقػػيالن بالعػػار ال  7691 ػػا فػػي جسػػمو كقمبػػو ، كا  كمػػاد يحمػػؿ جراحن

تر ىذا العػار كال الجػدراف يستطيا اف يتخمص منو اك يخهيو ، فال الميؿ يس
حخهائو مف اميف -التي جسدىا في صكر مادية –، كال محاكالتو اليائسة 

ا خريف ، كيزداد إحساسػو بالعػار ثقػالن ككثافػة حػيف يػرل طهمػة احػد رفاقػو 
 ة؛ فرؤيتػو لمطهمػ... في الميداف مف الذيف استشيدكا مطشنا فػي الماضػي 

انػت تمثمػو ىػذه الطهمػة بالنسػبة لػو ، تذكره بأبييا الشييد ، فيسترجا مػا ك
ـ سػيحيث كػاف حػديث األب منيػا يتحػكؿ إلػى ن -مف خاللو –كليـ جميعنا 

كديػػا ييػػب النسػػيـ ، كيسػػندكف بنػػادقيـ ، كحتػػى منػػدما استشػػيد كالػػدىا 
بػؿ آخػر مػا –مطشنا في الصحراق المشمسػة كػاف آخػر مػا تمهػظ بػو لسػانو 
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ـدراند.  في القصيـــدة العربيـــت أساليب االستــدراج  عبـد الحميـد محمـد ـب

  (1)رطب بو شهتيو اليابستيف
شامر في تكظيؼ االرتداد حلقاق ضكق سريا ممى بعػض الػكاف كقد افم  ال

المعاناة التي ماناىا الجنكد في ساحة القتاؿ ، مف اجػؿ مقارنتيػا بالمحظػة 
الحاضػػرة ، لكنػػو طػػكل فػػي ىػػذا االرتػػداد حكايػػا كثيػػرة ، كانػػت تنػػزؿ بػػردا 
كسػػالما ممػػى الصػػدر ، حػػيف تنقمػػو مػػف جػػك مأسػػاكم ميػػيف ، إلػػى نقػػاق 

هاق الهطرة ، كتاري، مف الممهػات األسػرية التػي تػركم الظمػأ الطبيعة ، كص
 ، كترطب الشهاه .

إف االرتػػداد ىنػػا قػػد كظػػؼ ببرامػػة ؛ ألنػػو حمػػؿ مثيراتػػو التػػي اسػػيمت فػػي 
حيائػػو ، فالكجػػو كالضػػحكة كالغمازتػػاف ، كميػػا مثيػػرات لعػػكدة كجػػو  بػػركزه كا 

 في كجو ابنتو كحديثيا كضحكاتيا . واألب كحكايات
، حيث سمط الشامر كماؿ مبد الحميـ  داف يبدا قصيدتو باالرتداكممف آثر 

لػو قصػيدة فػي ممػى رجػؿ فقػد سػاقو فػي الحػرب مف خالؿ الحكايػة الضكق 
 إلػىد دما ىذا العاجز ػػق شخصا ماتخيؿ فييا اف  ، (رقصة الحرب)بعنكاف 
 ؤاؿ استيؿ بو الشامر قصيدتوػػػمبارة مف س إجابتو اتت، كمف ثـ الرقص 

 (2):قائال
 كيػػػػػػػػؼ تػػػػػػػػدمكني إلػػػػػػػػي رقصػػػػػػػػتنا

 

 وٍ انػػػػػػػػا ال اممػػػػػػػػؾ سػػػػػػػػاقا ثانيػػػػػػػػػػ 
 : يقكؿالقصة في باقي األبيات حيث  سرد احداثفي الشامر اخذ ثـ  

 قصتنػػػػػػػػػػػػػػا افػػػػػػػػػػال تػػػػػػػػػػذكر مػػػػػػػػػػف
 

 وٍ ىػػػػػػػذه السػػػػػػػاؽ كحربػػػػػػػا داميػػػػػػػػػ 
 سػػػػػماق القػػػػػاىرة يػػػػػـك ماثػػػػػت فػػػػػي 

 
 هٍ كسػػػػػػػػػػمائي كشػػػػػػػػػػبابي طائػػػػػػػػػػػػر  

                                                  

 . 211(عٓ بٕلل اٌمظ١ؿة اٌعكب١ة اٌعؿ٠رة طـ 1)

( األعّـلي اٌشـعك٠ة اٌىلٍِـة ـ وّـلي عِـؿ اٌعٍـ١ُ ـ اٌّصٍـه األعٍـٝ ٌٍرملــة 2)

 . 128، 127َ طــ  2008
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 7102إصدار  حوليت كليت اللغت العربيت بالمنوفيت العدد الثاني والثالثون

 ةمكػػػػػػػػػػػػػاز  لػػػػػػػػػػـ افػػػػػػػػػػؽ إال ممػػػػػػػػػػي
 

 هٍ يتػػػػػػػػػػػامى حائػػػػػػػػػػػػػر كدمػػػػػػػػػػػكع كال 
 تدركػػػػػػػػػػػػػػػو كجػػػػػػػػػػػدار لػػػػػػػػػػػـ تكػػػػػػػػػػػد 

 

 وٍ رجهػػػػػػة مػػػػػػف مربػػػػػػدات القنبمػػػػػػػ 
 خػػػػػػػػٌر بالسػػػػػػػػقؼ الػػػػػػػػذم ينيكػػػػػػػػػػػو 

 

 وٍ حشػػػػػاه العائمػػػػػ كاسػػػػػتقرت فػػػػػي 
تػداد فػي تصػكير الكاقػا المريػر الػذم ماشػتو مصػر ر اال  الشػامر كظػؼلقػد  

،  69،  84كشعبيا فػي سػنكات الحػرب المسػتمرة ، كاليػزائـ المتكاليػة فػي 
ذاكػػرة المػػدمك كػػؿ  إلػػىالػػرقص قػػد امػػادت  إلػػىكػػأف مجػػرد الػػدمكة ، ك  91

، كصػػػهارات احنػػػذار كمػػػرت بيػػػا مصػػػر المآسػػػي كالمخػػػازم التػػػي مػػػر بيػػػا 
 لالئذيف بيا.كانت قبكرا التي كثيرا ما كالمغارات كالغارات ، كالمالجخ 

كقػػد افمػػ  الشػػامر فػػي اسػػتدراجنا منػػذ البدايػػة حػػيف نػػٌص ممػػى سػػبب مػػدـ 
لرقص بهقداف الساؽ الثانية ، مما حٌكؿ المشيد منػذ بدايتػو المشاركة في ا

لػػػػـ نػػػػابض باألسػػػػى كاأل مػػػػف مشػػػػيد اله لمػػػػرقص كالطػػػػرب ، إلػػػػى مشػػػػيد 
 .كالتعاطؼ

ممػػى فييػػا االتكػػاق  كػػافكثيػػر مػػف النمػػاذج التػػي فػػي القصػػيدة الحديثػػة ك 
الدرامية في البناق مرشحا قكيا لظيكر االرتداد كأداة فنية مف ادكات السػرد 

 (انا كالمدينػة)قصيدة القصة ، ممى النحك الذم يبدك في قصيدة صدر  في
 (1)و:ػألحمد مبد المعطي حجازم ، حيث يبداىا الشامر بقكل

 ىذا انا 

 كىذه مدينتي 
اف يشرع في سرد القصة المأسػاكية بعد ىذا المشيد المختزؿ ثـ ما يمبس 

                                                 

َ 1982(ؾ٠ٛاْ أظّؿ عِؿ اٌّعطٟ ظصللٞ ـ ؾاق اٌعـٛؾة ب١ـكٚت ـ اٌرلٌرـة 1) 

 . 189،  188طـ 
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ـدراند.  في القصيـــدة العربيـــت أساليب االستــدراج  عبـد الحميـد محمـد ـب

ي ليمػػو ، لطالػػب طػػرد مػػف غرفتػػو فػػي منتصػػؼ الميػػؿ ، ككػػاف يػػكد لػػك يقضػػ
سائرا في الشكارع ، اك تحت ضكق مصباح ، كلكف مسكرم الدرج كثيػرا مػا 

التػػي تثيػػر كػػاف يقضػػي ممػػى طمكحػػو فػػي االسػػتراحة ، مػػف خػػالؿ اسػػئمتو 
 الريبة ، حيث يقكؿ حجازم :

 مند انتصاؼ الميؿ

 رحابة الميداف ، كالجدراف تؿ

 تبيف ثـ تختهي كراق تؿٌ 

 ـكريقة في الري  دارت ، ثـ حطت ، ث

 ضامت في الدركب ،

 ظؿ يذكب

 يمتد ظؿ

 كميف مصباح فضكلي ممؿ

 دست ممى شعامو ٌلما مررت

 كجاش كجداني بمقطا حزيف

 بداتو ، ثـ سكت

 مف انت يا .. مف انت ؟

 الحارس الغبٌي ال يعي حكايتي

 لقد طردت اليـك

 مف غرفتي

 كصرت ضائعا بدكف اسـ

 ىذا انا ،

 كىذه مدينتي  
ف يتركنػػا معيػػا فػػي النيايػػة ىػػي ذاتيػػا التػػي قرمػػت إف الجممػػة التػػي آثػػر ا
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 7102إصدار  حوليت كليت اللغت العربيت بالمنوفيت العدد الثاني والثالثون

اسمامنا في بدايتيا ، ألنيا تحمؿ لب القضػية التػي آمػف بيػا الشػامر فػي 
، إنيػػا  ، تمػػؾ المدينػػة التػػي غػػدت بػػدكف قمػػب مكقهػػو مػػف المدينػػة القاسػػية

 . نهس المدينة التي غدا فييا الميمش كرقة في ميب الري 
كثيػػر مػف مناصػػر القػػص ، كػػالمنكلكج كقػد افمػػ  حجػػازم فػي التركيػػز ممػػى 

مػف انػت يػا ..( )كتعػدد األصػكات فػي  (ىذا انػا كىػذه مػدينتي)الداخمي في 
،  (كجػاش كجػداني بمقطػا حػزيف .. بداتػو ثػـ سػكت)كالغناق اليامس فػي 

ظػؿ يػذكب يمتػد )في رحابة الميػداف كالجػدراف تػؿ( ، كالضػكق فػي )كالمكاف 
 كخمهيا .اماـ المصابي   ظؿال مشيدرائعة الختزاؿ  ظؿ( كىي صكرة
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ـدراند.  في القصيـــدة العربيـــت أساليب االستــدراج  عبـد الحميـد محمـد ـب
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 7102إصدار  حوليت كليت اللغت العربيت بالمنوفيت العدد الثاني والثالثون

االستدراج الهني الذم يقـك اساسا ممى   رفض  الكاف مف تعد المهارقة لكنا
المعنػي الضػد  ل  المعنػي ا خػر ، اك بػاألحر المعني الحرفي لمكالـ ، لصػال

ف كانػت فػي األسػاس لكنػا بالغيػا( ، 1)الذم لـ يعبر منو    لػـ يعرفػو    كا 
ف كػانكا قػد احسػكا  بمغاق العرب ممي ىذا النحك مف التحديد الحديث لو ، كا 
بخصكصية الكػالـ الػذم يػراكغ كييػرب مػف تحديػد المعنػي ، اك يقػكؿ شػيئا 
كيعني شيئا آخػر ، كمػف ىنػا كػاف كالميػـ مػف الػتيكـ كالسػخرية كلطػائؼ 

  (2)القكؿ   
طػػػب ازدكاجيػػػة االسػػػتماع ، كالمهارقػػػة مػػػف شػػػأنيا اف   تهتػػػرض مػػػف المخا

بمعني اف المخاطب يدرؾ في التعبير المنطكؽ معني مرفيا يكمػف فيػو مػف 
فػي ىػذا السػياؽ  –ناحية ، كمف ناحية اخرم فإنو يدرؾ اف ىػذا المنطػكؽ 

ال يصػم  معػػو اف يؤخػذ ممػي قيمتػػو السػطحية ، كيعنػي ذلػػؾ اف  –بالػذات 
ؼ التبميغي ، كىك معنػي ىذا المنطكؽ يرمي إلي معني آخر ، يحدده المكق

 ( 2)مناقض مادة ليذا المعني العرفي الحرفي 
كمف ثـ يتـ مف خالؿ المهارقة فػي القصػيدة تحػريض المتمقػي ممػي رفػض 
المستكم األكؿ لمنص ، طمكحا إلي الكصكؿ لممسػتكم الثػاني ، ألف البعػد 
ا خػػػر لمػػػنص ىػػػك غايػػػة الشػػػامر فػػػي المرتبػػػة األكلػػػى ، امػػػا البعػػػد األكؿ 

                                                 

طـــ  4/  3ة ـظـٛي ـ اٌّصٍـؿ اٌىـلبع عـؿؾ ( اٌّفلقلة ـ ١ٍِٔة يبكا١ُ٘ ـ ِص1ٍ)

133 . 

طـ  1994( اٌّفلقلة اٌمك ١ٔة ؾ / ِعّؿ اٌعِؿ ـ ؾاق اٌفىك اٌعكبٟ ، األٌٟٚ 2)

15 . 
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ـدراند.  في القصيـــدة العربيـــت أساليب االستــدراج  عبـد الحميـد محمـد ـب

ط  فيػػك مجػػرد اسػػتدراج لممتمقػػي مػػف اجػػؿ التػػكرط فػػي الهعػػؿ القرائػػي المسػػ
تككينػػات ليسػػت )كالتهكيػػرم فػػي آف ، كممػػى ىػػذا النحػػك تبػػدك لنػػا قصػػيدة 

لمدكتكر محمد احمػد العػزب مػف القصػائد االسػتدراجية الجيػدة  (1) (جمالية
فهػػي احػػد مقاطعيػػا يمػػبس الشػػامر ثػػكب قػػديس  القائمػػة ممػػى المهارقػػة ،

الذم ال ييرل لمقديس ، حيػث يظيػر مػف خػالؿ  ا خربيف الكجو مرتش ، لي
ىذا الكجو كيؼ يسػتحيؿ الػديف تجػارة ، ممػى يػد الػذيف يتقمػدكف المناصػب 
دكف اف يككنػػكا مػػؤىميف لتقمػػدىا ، ككيػػؼ يطمػػا رجػػاؿ الػػديف فػػي الػػديف ، 
ككيؼ يقنعػكف العػكاـ بهكػرىـ المغمػكط ، مسػتغميف جيميػـ بأصػكؿ الػديف ، 

 لشامر ممى لساف ىذا القديس : حيث يقكؿ ا
 ابارككـ

 كامس  شعركـ يا اييا األيتاـ 
 ابادلكـ

 بزيت الدار 
 الؼ مسافة في جنة األحالـ  

 ... طريؽ الرب مهركش بجكع القمب 
 كانتـ لمهناق ممي طريؽ الصمب 

 إماق انتـ لمجمب 
 مبيد انتـ لمسمب 
 شياه انتـ لمحمب 

 طريؽ الرب مهركش بأف جكمكا

                                                 

 1995( األعّلي اٌشعك٠ة اٌىلٍِة ؾ / ِعّؿ أظّؿ اٌعمب ـ اٌطِعـة األٌٚـٝ 1)

  354،  353َ طـ
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 7102إصدار  حوليت كليت اللغت العربيت بالمنوفيت العدد الثاني والثالثون

 لمجياع ممي طريؽ الرب .  كطكبي
 طكبي لمعطاش إلي ينابيا مف األمثاؿ .

إف مجرد بدق المقطا بالمباركة كمس  راس اليتيـ كهيؿ بػأف يصػنا تنكيمػا 
مقديا لمف يشاىد ىذا الصنيا الديني ، ميما بدا منو بعد ذلػؾ ، فالمبادلػة 

ة ، كالجػكع بزيت الدار ال يعدـ المستدًرج اف يعمميا بجزاق الصدقة في ا خر 
المتكقا يمكف اف يعممو بمحاكلػة التشػبو بالمسػي  مميػو السػالـ فػي رحمتػو 
القاسية ، كمف ثـ يأتي دكر تكريس الدفقات الخدامية ، طالما اف الشامر 

إمػاق انػتـ لمجمػب / )قد افم  في االستدراج األكلي ، ممى ما يعكسو قكلػو :
ية الكبرل قد خطيا الشػامر ؛ ألف الغا(مبيد انتـ لمسمب / شياه انتـ لمحمب

 في نياية المقطا ، حيث الجنة كالنعيـ في قكلو:
 طريؽ الرب مهركش بأف جكمكا

 كطكبي لمجياع ممي طريؽ الرب . 
 طكبي لمعطاش إلي ينابيا مف األمثاؿ .
( 1)السػػيرة الذاتيػػة لسػػياؼ مربػػي()كمػػف ذلػػؾ ايضػػا مػػا نجػػده فػػي قصػػيدة 
نػػاع سػػياؼ السػػمطة ، الػػذم يتظػػاىر لنػػزار قبػػاني ، حيػػث يتقنػػا الشػػامر بق

 بالبراقة ، لدرجة جعمتو يقرر االمتزاؿ حيث يقكؿ : 
 ايَّيا الناس:

،  انا األكؿي كاألمدؿي
 كاألجمؿي مف بيف جميا الحاكميفٍ 

                                                 

لؾن، ِٕشـٛقات ٔـماق ( األعّلي اٌى١لو١ة اٌىلٍِة، ٔماق لِلٟٔ، اٌصمل اٌى1)

َ. 1999لِـــلٟٔ ب١ـــكٚت ـــــ ٌِٕـــلْ، اٌطِعـــة اٌرل١ٔـــة وـــلْٔٛ اٌرـــلٟٔ )٠ٕل٠ك(ــــــ 

 .273، 272ص
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ـدراند.  في القصيـــدة العربيـــت أساليب االستــدراج  عبـد الحميـد محمـد ـب

 كانا بدري الدجى، كبياضي الياسميٍف ..
 كانا مخترعي المشنقًة األكلى، 

 كخيري المرسميف..
 ،كمما فكرتي اف امتزؿى السمطةى 

 ينياني ضميرم .. 
 مف ترل يحكـ بعدل ىؤالق الطيبيف؟

 مف سيشهى بعدل
 األمرج، 

 كاألبرص،
 كاألممى.. 

 كمف يحيى مظاـ الميتيف؟
إف المهارقة الحقيقية قد بدات بعـز السػياؼ ممػى االمتػزاؿ ، كلكػف النيايػة 
قد كشهت لنا كيؼ افم  الشػامر فػي اسػتدراجنا لنقػر معػو فػي النيايػة كمػا 

السياؼ انو ال يصم  إال السيؼ ، طالما كانت ىنػاؾ طيبػة كسػذاجة ، قرر 
تقػػرر معيػػا اف السػػيؼ ىػػك الػػدكاق النػػاجا الػػذم يشػػهي األمػػرج كاألبػػرص 
كاألممى ، بؿ يحيي العظاـ كىػي رمػيـ ، لػيس بػإذف اهلل كمػا فعػؿ المسػي  

 ميسى بف مريـ .
كتحميمػو بػدالالت ( الداللػة التراثيػة لمػنص 1)كقد تأتي المهارقة في انزياح 

                                                 

( يـا ولٔـــث ِــــلؾة )ٔــــمض( ـــــٟ اٌٍؽــــة جــــؿي عٍــــٝ االبحعــــلؾ ـــــيْ اٌّعٕــــٝ 1)

االططالظٟ ٌالٔم٠لض ٠ؿٚق ظٛي اٌعؿٚي عّل ٠محؼ١ٗ ظـل٘ك اٌىـالَ ٌؽـكع 

ٟ اٌشـعك ِمظـٛؾ ٌفاجـٗ ، "يـ اٌشـعك ـٕٟ ٠مظؿٖ اٌّـحىٍُ ، ؼ١ـك اْ اٌعـؿٚي ــ

أم٠لض عـٓ ِع١ـلق ٘ـٛ لـلْٔٛ اٌٍؽـة ، ـىـً طـٛقة جؽحـكق للعـؿة ِـٓ لٛاعـؿ 

اٌٍؽــة أٚ ِِــؿأ ِــٓ ِِلؾتٙــل، يال أْ ٘ــفا االٔم٠ــلض ال ٠ىــْٛ شــعك٠ل  يال يـا وــلْ 
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 7102إصدار  حوليت كليت اللغت العربيت بالمنوفيت العدد الثاني والثالثون

، كما فعؿ نزار قباني حيف كجد ضالتو الهنية فػي قنػاع ديػؾ  اخرل معاصرة
الجف الذم يعبر مف خاللو مف مكاطهو تجاه النسػاق ، كذلػؾ فػي قصػيدتو 

ديؾ الجػف الدمشػقي( التػي مٌبػر فييػا مػف مشػامره ىػك ، ال مػف مشػامر )
ليسػت لػو انػاه  كػالركائي ، ديؾ الجػف ، مػا اف الشػامر فػي قصػيدة القنػاع

الخاصة ، بؿ ىك مضطر اف يستخدـ ضمير المتكمـ ليدخؿى في كىـ القػارئ 
اف العمؿ الهني حقيقي ، كلكف الشامر قد تبنى فكرة انػو ماشػؽ مخػدكع ، 

دمػػرت  كانػػو قتػػؿ حبيبتػػو فػػي حالػػة دفػػاع مػػف الػػنهس ، ألنيػػا بخيانتيػػا لػػو
 ( 1)فثأر لنهسو قائال :  كرامتو

                                                                                                              

ِعىِٛل  بملْٔٛ ٠صعٍٗ ِؽحٍفل  عـٓ ؼ١ـك اٌّعمـٛي" ،يـ ئّـٗ ٠ىـّط ٌٙـفا اٌِّـؿإ 

ٔم٠لض عٓ لٛا١ٕٔٙل اٌّع١لق٠ة اٌحـٟ جعـلٚي ػـِؾ اٌؽـكٚز بّكاٚؼة اٌٍؽة ٚاال

عٓ اٌّوٌٛؾ ٚاٌّعحلؾ ِـٓ اٌٍؽـة ٔفىـٙل، ــلٌؽكٚز اٌـفٞ ٔمظـؿٖ ٘ـٛ اٌؽـكٚز 

عٓ ٔظلَ اٌٍؽة اٌرلبث، ٚاٌفٞ جعىّٗ أٔىـلق ٌؽ٠ٛـة ٚأؼـكٜ ٔع٠ٛـة ٚطـكـ١ة 

أٚ جكو١ِ١ة...يٌػ، ـيْ اؼحكاق ٘فا إٌّظـلَ ٚأحٙلوـٗ ٠ٕـحس ٌٕـل أم٠لظـل  ٚ٘ـٛ ِـل 

٠ىىب إٌّض شّل١ٌحٗ ٚاٌشعك٠ة ِٛػٛعٙل اٌعم١مٟ . ٠ٕظك األوٍٛب١ة اٌكؤ٠ة 

ٚاٌحط١ِك، جو١ٌؿ ٠ٛوؿ أبـٛ اٌعـؿٚن، ؾاق اٌّىـ١كة،األقؾْ، اٌطِعـة األٌٚـٝ 

ــو١ٌؿ/ شــلْ وــٛ٘ٓ، جكشّــة: ِعّــؿ 7، ص2007 ــة اٌٍؽــة اٌشــعك٠ة، ج ، ٚب١ٕ

 1986 -اٌّؽكب اٌطِعة األٌٚـٝ  –اٌٌٟٛ ِٚعّؿ اٌعّكٞ، ؾاق جٛبملي ٌٍٕشك 

، ٚاالٔم٠ــلض ـــٟ شــعك وــ١ّط اٌملوــُ "لظــ١ؿة عصلتــب للٔــل اٌصؿ٠ــؿة" 6َ، ص

ــة  -ؾقاوــة أوــٍٛب١ة-أّٔٛـشــل   ــة ـٛؼــلٌٟ، و١ٍ ــة/ ١ِ٘ٚ قوــلٌة ِلشىــح١ك ٌٍطلٌِ

األؾاب ٚ اٌٍؽــلت، لىــُ اٌٍؽــة ٚاألؾب اٌعكبــٟ، شلِعــة أوٍــٟ ِعٕــؿ أٌٚعــلز ـ 

 .7َ، ص2013ـ  2012ا٠ٌِٛكة، اٌصماتك، اٌىٕة اٌصلِع١ة 

 -جظؿق عٓ اجعلؾ اٌىحلب اٌعكب بؿِشك  -٠ٕظك : ِصٍة اٌّٛلؿ األؾبٟ  (1)

َ ٚلظـــ١ؿة ٔـــماق ــــٟ األعّـــلي اٌشـــعك٠ة اٌىلٍِـــة ـ 2005 ب  412اٌعـــؿؾ 

 . 550،  549/ 1شـ  1993ـ 13ِٕشٛقات ٔماق لِلٟٔ اٌطِعة 
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ـدراند.  في القصيـــدة العربيـــت أساليب االستــدراج  عبـد الحميـد محمـد ـب

 سػػػػػػػػػػػػترحتي إٌنػػػػػػػػػػػػي قتػػػػػػػػػػػػػػمتيًؾ.. كا
 

 يػػػػػػػػػا ارخػػػػػػػػػصى امػػػػػػػػػراة مرفػػػػػػػػتي  
ػػػػػػػػ   اغمػػػػػػػدتي فػػػػػػػي نيػػػػػػػػدىٍيًؾ .. ًسكِّ

 
يني كفػػػػػػػػي دمػػػػػػػػًؾ اغتسػػػػػػػػػمتي    ػػػػػػػػػِّ

 كاكمػػػػػػػػػػتي مػػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػػهة الجػػػػػػػػػػػرا 
 

 ح كًمػػػػػػػػػػٍف سيػػػػػػػػػػػالفتيا شػػػػػػػػػػػربتي  
 كطعنػػػػػػػػػتي حبَّػػػػػػػػػًؾ فػػػػػػػػػي الكريػػػػػػػػػػػ 

 
 ػػػػػػػػػد طعنتيػػػػػػػػوي.. حتػػػػػػػػى شػػػػػػػػبعتي  

 كليهػػػػػػػػػػافتي بهمػػػػػػػػػي.. فػػػػػػػػػػال انػػػػػػػػػػ 
 

.. كال انهعمػػػػػػػػػتي    ػػػػػػػػػػهعؿى الػػػػػػػػػدخافي
 ميػػػػػػػػػػػػتي لأسمػػػػػػػػػػػػػػػاًؾ.. لحػػػػػػػػػػػػػكر  

 
 ػػػػػػػػػػػمىًؾ ال رحمػػػػػػػػػػتي كال غهػػػػػػػػػػرتي  

 ال تسػتغيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػثي كانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزفي 
 

 فػػػػػػػػكؽ الكسػػػػػػػػػػاد كمػػػػػػػػا نزفػػػػػػػػتي  
 نهػػػػػػػػػػػػػػػػػذت فيػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ جريمتػػػػػػػػػػػػػػػي 

 
 كمسػػػػػػػػػحتي ًسػػػػػػػػػكِّيني.. كنمػػػػػػػػػتي  

امػا ديػؾ الجػف فمػػـ يهعػؿ ذلػؾ ، فقػػد ظػؿ يحبيػا كيرثييػا بأفضػػؿ مػا قيػؿ فػػي  
مظمكمػة ، كاف مػا حػدث قػد الحب ، كىك الذم قتميا حتى قبػؿ اف يعمػـ انيػا 

 (1) دبره ابف ممو ابك الطيب حيث يقكؿ :
ـي ممييػػػػػا  يػػػػػا طىٍمعىػػػػػة ن طىمىػػػػػاى الًحمػػػػػا

 
ػػػػرى الػػػػرَّدل بيػػػػدىييا   كجنػػػػى ليػػػػا ثىمى

 رٌكيػػػػت مػػػػف دًميػػػػا الثَّػػػػرل كلطالمػػػػاي  
 

ػػػهىتٍييا  ػػػهىتيَّ مػػػف شى كَّل اليػػػكل شى  رى
 قػػد بػػاتى سػػيهي فػػي مجػػاًؿ كشػػاًحياي  

 
ػػػػػ   دٍَّيياكمػػػػػدامعي تىٍجػػػػػرم ممػػػػػى خى

 فكحػػؽِّ نعمييػػا كمػػا كطػػيق الحصػػى 
 

 شػػػػيقه امػػػػزُّ ممػػػػيَّ مػػػػف نعمييػػػػا 
رغـ كؿ ىذا احصرار ممى االنتقاـ ، كمهارقة الداللػة التراثيػة لقصػة  لكف نزار 

ديؾ الجف ػ اصرَّ اف يستدرجنا ليعكد في النياية الى مثؿ مػا فعػؿ ديػؾ الجػف 
انػو مػا ، كىػي فػي النيايػة  ػ مف طريػؽ المهارقػة ػ الحقيقة المرة شؼكحيف 

                                                 

( ؾ٠ٛاْ ؾ٠ه اٌصٓ اٌعّظٟ عِؿ اٌىالَ بٓ قؼِلْ جعم١ك / ِظٙك اٌعصٟ 1)

 . 289،  288َ طـ 2004ؾ اٌىحلب اٌعكب ـ ؾِشك ـ ِٕشٛقات اجعل



   

 

 

 
 

9045 

 

 
 7102إصدار  حوليت كليت اللغت العربيت بالمنوفيت العدد الثاني والثالثون

 (1) قتميا بؿ قتؿ نهسو حيث يقكؿ:
 انػػػػػػػػػػػػػػػػػًت القتيمػػػػػػػػػػػػػػػػػةي اـ انػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 
 حتػػػػػػػى بمكتػػػػػػػػًؾ مػػػػػػػػا اسػػػػػػػػترحتي  

 حسػػػػػػػػػػػناقي لػػػػػػػػػػػـ اقتيٍمػػػػػػػػػػػًؾ انػػػػػػػػػػػتً  
 

نمػػػػػػػػػػػػػػػػا نهسػػػػػػػػػػػػػػػػي قتمػػػػػػػػػػػػػػػػتي    كا 
يػػؤمف بػػو الػػذم مبػػدا المشػػيد حسػػب الكقػػد تكظػػؼ المهارقػػة فػػي تصػػكير  

لصالح مبػد  (2) (مكت فالح)الشامر ، ممى النحك الذم يبدك في قصيدة 
الصػػػػبكر ، فما نياية القصيدة التي كقػؼ فييػا الشػامر مػف مػكت الهػالح 

 في حقمو مكقها ذا صبغة اشتراكية ، كجدناه يقكؿ : 
 اسبمكا جهكنوٍ  ك جاق اىمو ك
 ك قٌبمكا جبينوٍ  ك كٌهنكا جثمانو

 التراب في منخهض الرماؿ ك غٌيبكه في
 الحقكؿ في سكينو ك حٌدقكا إلى

 قصيرة ... قصيرة مكا تنييدةك ارس
ـٌ مضكا لرحمة  يخكضيا بقريتي الصغيرة ث
 الرجاؿٍ  مف اٌكؿ الدىر

 الزماف مف اٌكؿ
 الظييرة حٌتى المكت في

كقػػد تجمعػػكا لتجييػػز ا ليػػيف لقػػد تجسػػدت المهارقػػة فػػي صػػكرة اىػػؿ القريػػة 
ـ اسبمكا جهكنٍو ، ك كٌهنكه ك قٌبمػكه ، ثػ حيث، بطريقة جافة المتكفى كدفنو 

نمػػا ىػػي تنييػػػػػدة  غٌيبػػكه فػػي التػػراب ، دكف اف نسػػما صػػرخة كاحػػدة ، كا 
قصيرة ، ككأف الشامر يسخر مف اىؿ ىػذه القريػة الػذيف اضػطرتيـ  قصيرة

                                                 

 .551(( اٌّظؿق ٔفىٗ، ص1

 . 114، 113َ طـ 1972ؾ٠ٛاْ طالض عِؿ اٌظِٛق ـ ؾاق اٌعٛؾة ب١كٚت ـ األٌٚٝ  (2)
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ـدراند.  في القصيـــدة العربيـــت أساليب االستــدراج  عبـد الحميـد محمـد ـب

ضغكط الحياة إلى دفف احاسيسيـ ككبػت مػكاطهيـ ، حيػث اسػتكل منػدىـ 
المػػكت فػػي الهػػراش مػػا المػػكت فػػي الحقػػكؿ فػػي الظييػػرة ، كبػػيف مهػػردات 

 التي المست جسػػػػده كؿ يـك . الحيػػاة
كما تأتي المهارقة مػف الضػيؽ بالصػهة ثػـ احصػرار ممييػا ، كمػا يبػدك فػي 

 (1)الكافر( )قكؿ بعض الشعراق : 
 اصػػػػػػػػكف دراىمػػػػػػػػي كاذٌب منيػػػػػػػػا

 
 لعممػػػػػػػي انيػػػػػػػا سػػػػػػػيهي كترسػػػػػػػي 

 كاذخرىػػػػػػػػػػا كاجمعيػػػػػػػػػػا بجيػػػػػػػػػػدم 
 

 كيأخػػػػػػػذ كارثػػػػػػػي منيػػػػػػػا كمرسػػػػػػػي 
 فيأكميػػػػػػػػػػػا ك يشػػػػػػػػػػػربيا ىنيئػػػػػػػػػػػان  

 
 نغمػػػػات مػػػػف نقػػػػر كجػػػػسممػػػػى ال 

 كيقعػػػػػد فػػػػػكؽ قبػػػػػرم بعػػػػػد مػػػػػكتي 
 

 كال يتصػػػػػػػػػػػدقف منػػػػػػػػػػػي بهمػػػػػػػػػػػس 
 احػػػػب إلػػػػي مػػػػف قصػػػػدم مظيمػػػػان  

 
 كبيػػػػػران اصػػػػػمو مػػػػػف مبػػػػػد شػػػػػمس 

 امػػػػػػػػػد إليػػػػػػػػػو كهػػػػػػػػػي مسػػػػػػػػػتميحا 
 

 كاصػػػػػػب  مبػػػػػػد خدمتػػػػػػو كامسػػػػػػي 
 كيتركنػػػػػػػػي اجػػػػػػػػر الرجػػػػػػػػؿ منػػػػػػػػي 

 
 كقػػػد صػػػارت كػػػنهس الكمػػػب نهسػػػي 

ؿ في بداية القصػيدة ؛ ألف لقد اكىمنا الشامر تمرده ممى خصمة جما الما 
الػػكارث لػػف يتصػػدؽ بهمػػس منيػػا ، كلكنػػو صػػدمنا فػػي النيايػػة مػػف خػػالؿ 
مهارقة راينا فييا رضاه مف مثؿ ىذا الصػنيا ، ألنػو اكلػى منػده مػف قصػد 

الشػػ  فػػييـ مسػػيطرا لدرجػػة تجعػػؿ  مظػػيـ مػػف مبػػد شػػمس ، حيػػث يبػػدك
 ب حاجة منيـ .مالمعكز يحتقر نهسو إذا ما ىـ بط

                                                 

(( شكض ٔٙس اٌِالؼة ، ـوبٛ ظلِؿ عم اٌؿ٠ٓ بٓ ِ٘ة م بٓ ِعّـؿ بـٓ ِعّـؿ 1

عِؿ اٌىك٠ُ إٌّـكٞ ـ ؾاق  ٘ـ ، ، جعم١ك : ِعّؿ655بٓ أبٟ اٌعؿ٠ؿ اٌّؿاتٕٟ ـ 

 103/ 19َ 1998 -٘ـ 1418األٌٚٝ –ب١كٚت / ٌِٕلْ  -اٌىحب اٌع١ٍّة 
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تقـك ممى كصؼ مككنات الييئػة بصػكرة  (كاريكاتكرية)ف المهارقة كقد تكك
سػػػاخرة ، تقػػػـك ممػػػى تعمػػػد مخالهػػػة الكاقػػػا ، اك المقػػػاييس المعركفػػػة فػػػي 
الييئػػة ممػػى النحػػك الػػذم يبػػدك فػػي قػػكؿ امرابػػي فػػي امػػراة تزكجيػػا، كقػػد 

 خطبيا شابة طرية كدٌسكا إليو مجكزا:
 مجػػػػػكز ترٌجػػػػػي اف تكػػػػػكف فتٌيػػػػػة

 
 بػػاف كاحػػدكدب الٌظيػػركقػػد نحػػؿ الجن 

 تػػػدٌس إلػػػى العٌطػػػار سػػػمعة اىميػػػا 
 

 كىػػؿ يصػػم  العطػػار مػػا افسػػد الػػدىر 
 كمػػػػػا غٌرنػػػػػي إال خضػػػػػاب بكٌهيػػػػػا 

 
 ككحػػػػػؿ بعينييػػػػػا كاثكابيػػػػػا الٌصػػػػػهر 

 تزكجتيػػػػػا قبػػػػػػؿ المحػػػػػاؽ بميمػػػػػػة 
 

 فكػػػػػاف محاقػػػػػا كمػػػػػو ذلػػػػػؾ الشػػػػػير 
 ايضا :فييا كقكلو  

 ليػػا جسػػـ برغػػكث كسػػاقا بعكضػػة
 

 د بػػػؿ ىػػػك اقػػػب ككجػػػو ككجػػػو القػػػر  
 كتبػػػػػرؽ ميناىػػػػػا إذا مػػػػػا رايتيػػػػػا 

 
 كتعػػػبس فػػػي كجػػػو الٌضػػػجيا كتكمػػػ  

 ليا مضػحؾ كػالحٌش تحسػب انيػا 
 

 إذا ضػػحكت فػػي اكجػػو القػػـك تسػػم  
 فمػػا لػػك رايتػػو -ال كانػػت -كتهػػت  

 
 تكٌىمتػػػػػػو بابػػػػػػا مػػػػػػف النػػػػػػار يهػػػػػػت  

 إذا مايف الشػيطاف صػكرة كجييػا 
 

 تعػػػػٌكذ منيػػػػا حػػػػيف يمسػػػػي كيصػػػػب  
ئة التي كصهيا األمرابي كاريكاتكرية ساخرة ، يستحيؿ كجكدىا في إف اليي 

مالـ البشر ، كلكف المهارقة ، اك قؿ الصدمة التي كقػا فييػا جعمتػو يضػا 
كؿ الصهات كالييئات غير الجيدة في صكرة امراة ؛ لتخػرج الصػكرة فظيعػة 

جسػـ برغػكث/ سػاقا بعكضػة / كجػو القػرد / بػرؽ )مخيهة ممى ىػذا النحػك 
، لكنػو يسػتدرجنا  (نيف / مبػكس الكجػو / ضػحؾ كالسػالح / فػـ كالنػارالعي

ليصدمنا فػي نيايػة األبيػات بالمهارقػة الكبػرل  الصكر المهردة القبيحةبيذه 
، كىػي كػكف الزكجػة سػببا كالصكرة المثمى لمسخرية ما نياية كػؿ مقٌطعػة 
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ـدراند.  في القصيـــدة العربيـــت أساليب االستــدراج  عبـد الحميـد محمـد ـب

ف في تغيير سنف الككف ، كجعؿ الشير محاقا كمو ، كمهارقػة تعػكذ الشػيطا
نهسو مف صكرة كجييا ، كىػك الكػائف الػذم اسػتقرت صػكرتو فػي األذىػاف 

 كمثؿ اممى لقب  المنظر .
كقد تبدك الصػكرة السػاخرة فػي المهارقػة مصػنكمة بإحكػاـ مػف اجػؿ التهػنف 

لشػاة  في استخراج النكاؿ ، ممى النحك الذم يبدك في كصؼ بشار بف بػرد
 (1)رب( المتقا)ضعيهة نحيمة اىديت لو ، حيث يقكؿ : 

  كىىىبػػػػػػػػتى لىنػػػػػػػػا يػػػػػػػػا فىتػػػػػػػػى منقىػػػػػػػػرو 
 

 كىًمجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿو كىاىكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىمىييـ اىكَّال 
ػػػػػػػػةن فػػػػػػػػي النىػػػػػػػػدل  ػػػػػػػػطىييـ راحى   كىاىبسى

 
 كىاىرفىعىييػػػػػػػػػػػـ ًذركىةن فػػػػػػػػػػػي العيػػػػػػػػػػػال 

  مىجػػػػػػػػػكزان قىػػػػػػػػػدى اىكرىدىىػػػػػػػػػا ميمريىػػػػػػػػػا 
 

 كىاىسػػػػػػػػػكىنىيا الػػػػػػػػػدىىري دارى الًبمػػػػػػػػػى 
ػػػػػػػػػػػػمكحان تىكىىَّمػػػػػػػػػػػػتي اىف الرًمػػػػػػػػػػػػا    سى

 
ػػػػػػػػقىكىا ًلييسػػػػػػػػًيمى   ػػػػػػػػنظىالقى سى  يا الحى

 
                                                 

٘ـــ ( ـ ؾاق اٌفىــك ٌٍطِلعــة 356(( األؼــلٟٔ ـ أبــٛ اٌفــكز األطــِٙلٟٔ ـ ) 1

، ٚاٌُىالض  226، 225/  3ٌِٕلْ ، جعم١ك : عٍٟ ِٕٙل ٚو١ّك شلبك  -ٚإٌشك 

ًّ ِل ٠ؽكز ِٓ اٌِطٓ ِٓ اٌفؼالت ، ٚؼٍب عٍٝ اٌّلتع ِٕٗ، ٚإٌكوـ١لْ  : و

: شّـــع َظكلَفـــة ، ٚ٘ـــٟ: َعْظـــُ قْأن  : ػـــكب ش١ـــؿِٓ اٌحّـــك ، ٚاٌَعكالِـــؿُ 

اٌٛقن، ٚوِب لظ١ؿة بشلق أٔٗ ولْ بلٌِظكة ـحٝ ِـٓ بٕـٟ ِٕمـك أِـٗ عص١ٍـة 

ٚوــلْ ٠ِعــد يٌــٝ بشــلق ـــٟ وــً عــلَ أػــع١ة ِــٓ األػــلظٟ اٌحــٟ وــلْ أ٘ــً 

ذـُ جِـلإ األػـع١ة بعشـكة ؾٔـل١ٔك اٌِظكة ٠ىّٕٛٔٙل وـٕة ٚأورـك ٌ ػـلظٟ ، 

٠ِٚعد ِعٙل بوٌؿ ؾقُ٘ ، للي : ـوِك ٚو١ٍٗ ـٟ بعغ اٌى١ٕٓ أْ ٠صك٠ٗ عٍٝ 

قوّٗ ـلشحكٜ ٌٗ ٔعصة و١ِكة ؼ١ك و١ّٕة ٚوكق بللٟ اٌرّٓ ، ٚولٔـث ٔعصـة 

عِؿ١ٌة ِٓ ٔعلز عِؿ م بٓ ؾاقَ ٚ٘ٛ ٔحلز ِكـٚي ، ـٍّل أؾؼٍـث ع١ٍـٗ للٌـث 

اٌشـلة ِـٓ اٌؽـُٕ اٌحـٟ وـلْ ٠ِعـد بٙـل ي١ٌـه ، ـمـلي ٌٗ شلق٠حٗ قبلبة ١ٌىث ٘فٖ 

 أؾ١ٔٙل ِٕٟ ـوؾٔحٙل ٌّٚىٙل ب١ؿٖ ذُ للي اوحب ٠ل ؼالَ .
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  ... كىاىضػػػػػػػػػرىطى ًمػػػػػػػػػف ايِـّ ميبتاًميػػػػػػػػػا
 

ػػػػػػػػػػػرمىال  ػػػػػػػػػػػت بيكػػػػػػػػػػػرىةن حى مى  ًإًف اقتىحى
بػػػػػػػػدى ًبالًنرًسػػػػػػػػيافً     فىمىػػػػػػػػك تىأكيػػػػػػػػؿي الزي

 
نػػػػػػػػػػػدىال  تىػػػػػػػػػػػدًَّمَّي الًمسػػػػػػػػػػػؾى كىالمى  كى

يػػػػػػػػػػا    لىمػػػػػػػػػػا طىيَّػػػػػػػػػػبى المىػػػػػػػػػػوي اىركاحى
 

ػػػػػػال   كىال بىػػػػػػؿَّ ًمػػػػػػف مىظًميػػػػػػا األىنحى
مػػػػػػػى ظىيرًىػػػػػػػا  ػػػػػػػعتي يىمينػػػػػػػي مى ضى   كى

 
نػػػػػػػػػػػػػدىال  راًقهىيػػػػػػػػػػػػػا جى  فىًخمػػػػػػػػػػػػػتي حى

ت ًشػػػػػػػػػػػػمالي ًلعيرقكًبيػػػػػػػػػػػػا    كىاىىػػػػػػػػػػػػكى
 

 فىًخمػػػػػػػػػػػػػتي مىراقيبىيػػػػػػػػػػػػػا ًمغػػػػػػػػػػػػػزال 
قىمَّبػػػػػػػػػػػػػػػػتي اىليىتىيػػػػػػػػػػػػػػػػا بىعػػػػػػػػػػػػػػػػدى ذا    كى

 
ػػػػػػػػػيا ًمػػػػػػػػػنجال  ػػػػػػػػػبَّيتي ميصعيصى  فىشى

بان     فىقيمػػػػػػػػػػػتي اىبيػػػػػػػػػػػاي فىػػػػػػػػػػػال مىشػػػػػػػػػػػرى
 

ػػػػػػػػػػػػػأكىال   ايرىٌجػػػػػػػػػػػػػي لىػػػػػػػػػػػػػدىييا كىال مى
  اىـى اىشػػػػػػػكم كىاىطػػػػػػػبي،ي ًمػػػػػػػف لىحًميػػػػػػػا 

 
ػػػػػالكىاى    طيػػػػػبي ًمػػػػػف ذاؾى مىضػػػػػغي السى

مػػػػػػػػى مىجًمػػػػػػػػسو     ًإذا مػػػػػػػػا ايًمػػػػػػػػرَّت مى
 

ػػػػػػػبَّ ى اىك ىىمَّػػػػػػػال   ًمػػػػػػػفى العيجػػػػػػػًب سى
مهىيػػػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػػػاًئؽه     رىاىكا آيػػػػػػػػػػػػػػػةن خى

 
لىػػػػػػػػػػت ىىػػػػػػػػػػركىال  ف ىىركى ػػػػػػػػػػثُّ كىاً   يىحي

لقػد رسػـ بشػار صػكرة نػادرة الكجػكد لشػاة جمعػت كػؿ الخصػاؿ السػيئة فػي  
، فيػػي مجػػكز سػػمكح ضػػركط  شػػياه األرض ، بػػدقا مػػف صػػهاتيا الخمقيػػة

نحيمة ، كانتياق باألثر النهسي الذم تركتػو فػي نهػس الميػداة لػو ، كنهػس 
كؿ مف رآىا ، لدرجة جعمتيـ يسبحكف كييممكف تعجبا مف ىيئتيػا ، ليصػؿ 

 إلى زىد الميدل لو فييا. األمر في النياية
ة إف المهارقة ال تكمف في السخرية مف صكرة الشاة بقدر ما تكمف في شػد

الحاجػػة كالعػػكز الػػذيف سػػمط ممييمػػا الشػػامر الضػػكق فػػي نيايػػة القصػػيدة ، 
حيث اظير انو في اشد االحتياج إلى االنتهػاع بيػا ، فػي الكقػت الػذم ىػي 
فيو في حاجة إلى الرماية كاالىتماـ ، كمػف ثػـ احػس الشػامر انيػا صػارت 
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ـدراند.  في القصيـــدة العربيـــت أساليب االستــدراج  عبـد الحميـد محمـد ـب

ا مبئػػا ثقػػػيال مميػػػو ، ككأنيػػا طهمػػػو الصػػػغير الػػذم يثقمػػػو بمتطمباتػػػو ، ممػػػ
 : استكجب الزىد فييا في قكلو

ػػػػػػػػػػػػػػبياًننا ػػػػػػػػػػػػػػأىلتيؾى لىحمػػػػػػػػػػػػػػان ًلصي   سى
 

ػػػػػػػػػػيِّال  ـي مى  فىقىػػػػػػػػػػد ًزدتىنػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػيًي
ػػػػػػػػػذىىا كىاىنػػػػػػػػػتى ًبنػػػػػػػػػا ميحًسػػػػػػػػػفه     فىخي

 
مػػػػا ًزلػػػػتى بػػػػي ميحًسػػػػنان ميجًمػػػػال   كى

 الشػعرية (1)فػي المقطعػاتكمكثهػة  كقد تظير حدة المهارقة كاضحة جميػة 
ابيات ، كفييا يصدـ القارئ بمكف شػديد التي تعتمد ممى البيتيف اك الثالثة 

مف الكاف السخرية التي تعرم كاقعا مغمكطػا ، حتػى لػك كػاف دمابػة ، ممػى 
النحك الذم صنعو الحمدكني في معارضة ابيات ممميا اىبيك حٍمرىاف الٌسػمًمٌي 

 (2)ًفي طيمساف لو قد بمي ككىي فكاف يقكؿ : 
ػػتٍ   يىػػا طيمسػػافى ابػػي حٍمػػرىاف قػػد بًرمى

 
ػػػػػا تمتػػػػػٌذ بػػػػػالعيميرً بػػػػػؾ ال   حيػػػػػاةي فىمى

 ًفػػػػػػي كػػػػػػٌؿ يػػػػػػكمىيف رفٌػػػػػػاقه يجػػػػػػٌدده 
 

ػػػاى الًكبىػػػرً    ىىييػػػاتى ينهػػػا تجديػػػده مى
 

                                                 

(( اٌّمطعلت : شّع ِمطعة ، ٟٚ٘ ِل ؾْٚ اٌمظـ١ؿة ٠مـٛي ابـٓ ِٕظـٛق : " 1

ؾ ٚ٘فب ... ١ٌٚىث اٌمطعة يال ذالذـة أب١ـلت أٚ  ّٛ ٚللٌٛا شعكا  لّظؿ يـا ٔمط ٚش

وِل ِل لاؾ عٍٝ ـٌه ـئّل جى١ّٗ اٌعكب لظـ١ؿة " ، عشكة أٚ ؼّىة عشك ، ـ

وّل ٠مطع اٌف١كٚل بلؾٞ بوْ اٌّمطـع ئّـل ٠طٍـك عٍـٝ وـً لظـ١ك ـ١مـٛي : "ٚ 

ة ، ٚاٌّمطعـلت اٌمظـلق ِـٓ اٌر١ـلب ... ِٚـٓ اٌشـعك لظـلقٖ  اٌّمطَّعة وّعظَّّ

ٚأقاش١ــمٖ ... ٠ٚمــلي ٌٍمظــ١ك ِمطّــع ِصــّفق " ٠ٕظــك : ٌىــلْ اٌعــكب ) لطــع ( 

 ؾاق اٌعؿ٠د . ) لطع ( . –اٌّع١ؾ : ِصؿ اٌؿ٠ٓ اٌف١كٚل بلؾٞ ٚاٌملِٛن 

(( اٌــٛاـٟ بلٌٛـ١ــلت ـ طــالض اٌــؿ٠ٓ ؼ١ٍــً بــٓ أ٠ِــه بــٓ عِــؿ م اٌظــفؿٞ 2

 –٘ــ( جعم١ـك أظّـؿ األقٔـلؤٚؽ ٚجكوـٟ ِظـطفٝ ـ ؾاق يظ١ـلل اٌحـكاخ 764)

َّْ اٌعّـــؿٟٚٔ عّـــً ـِـــٟ َ٘ـــَفا  51/  9َ 2000 -٘ــــ1420ب١ـــكٚت  ٠ُمَـــلي يِ َٚ

ْمطُٛإ ِعٕٝ بؿ٠ع .اٌط١ٍىل َِ ْمطُٛإ ـِٟ وً  َِ لتَحٟ  ِِ  ْ 
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 7102إصدار  حوليت كليت اللغت العربيت بالمنوفيت العدد الثاني والثالثون

معتػػػػػػػػػػو  ًإذا ارتػػػػػػػػػػداه لعيػػػػػػػػػػدو اىك لجي
 

 تنٌكػػب النػػاسى اىف يٍبمػػى ًمػػف النظػػرً  
إف تناكؿ الطيمسػاف بيػذه الطرافػة تنػاكؿ سػاخر ، كلكػف التركيػز مػا نيايػة  

ة يظيػر لنػا كيػؼ كػاف الشػامر بارمػا كىػك المقطعة ممى اىػـ كاممػؽ صػكر 
يقهنا ممى مدل رثاثة الطيمساف كمدـ صالحيتو لمبس ، مف خػالؿ الصػكرة 

قػة جيػدة ، جعمػت في البيت األخير ، إذ اجممت كؿ معػاني الرثاثػة فػي مهار 
ميكف الناس تأنؼ مف النظر إلى ىذا الطيمساف ؛ ألنو لرثاثتو يتأثر كيبمى 

 بمجرد النظر .
المكف مف المهارقات التي يهمػ  التضػميف الجيػد فييػا فػي إحػداث  كمف ذلؾ

تكظيؼ بعض الشعراق آيات مف القرائف كالمعب باأللهاظ ،  الدىشة مف ضـ
القػػػراف الكػػػريـ ، يختمػػػكف بيػػػا مقطعػػػاتيـ ، بامتبارىػػػا المثػػػؿ األممػػػى فػػػي 
الهصاحة ، ليتحقؽ استدراج المتمقي إلى افضؿ صكرة يمكف ليا اف تستقر 

يمساف اىداه لو ىنو ، ممى النحك الذم يبدك في قكؿ الحمدكني في طفي ذ
 (1()مجزكق الكامؿ)مبى : احمد بف حرب المي

 قػػػػػػػػػػػؿ البػػػػػػػػػػػف حػػػػػػػػػػػرب طيمسػػػػػػػػػػػا
 

 نػػػػػػػؾ قػػػػػػػـك نػػػػػػػكح منػػػػػػػو احػػػػػػػدث 
 افنػػػػػػػػػػى القػػػػػػػػػػػركف كلػػػػػػػػػػػـ يػػػػػػػػػػػزؿ 

 
 مٌمػػػػػف مضػػػػػى مػػػػػف قبػػػػػؿ يػػػػػكرث 

ذا العيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف لحظنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو   كا 
 

 فكأنػػػػػػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػػػػػػالٌمحظ يحػػػػػػػػػػػػػػرث 
 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػكدل إذا لػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ ارفػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 

 
 ت فمػػػػػػػػػيس يمبػػػػػػػػػثفػػػػػػػػػإذا رفػػػػػػػػػك  

 

                                                 

(( ل٘ك ا٢ؾاب ٚذّك األٌِـلب ـ يبـكا١ُ٘ بـٓ عٍـٟ بـٓ جّـ١ُ األٔظـلقٞ، أبـٛ 1

 592،  591/  2٘ـ( : ؾاق اٌص١ً، ب١كٚت 453يوعلق اٌُعظكٞ اٌم١كٚأٟ )
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ـدراند.  في القصيـــدة العربيـــت أساليب االستــدراج  عبـد الحميـد محمـد ـب

 كالكمػػػػػػػػػػػػػب إف تحمػػػػػػػػػػػػػؿ مميػػػػػػػػػػػػػو
 

 الػػػػػػػػػػػػٌدىر اك تتركػػػػػػػػػػػػو يميػػػػػػػػػػػػث 
قىكلو ًفيًو اىٍيضا:    (1) (الرمؿ)كى

ػػػػػػػاقىًني  طيمسػػػػػػػافه اًلٍبػػػػػػػًف حػػػػػػػربو جى
 

 خمعػػػػةن ًفػػػػي يىػػػػٍكـ نحػػػػسو مسػػػػتمرٍ  
ة  ػػػػػػػػٍيحى ػػػػػػػػا ًصػػػػػػػػٍحت ًفيػػػػػػػػًو صى ذا مى  كىاً 

 
ػػػػػػػػػػرٍ    تركٍتػػػػػػػػػػو كيشػػػػػػػػػػيـ المحتضى

ػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػٌري  ىٌبػػػػػػػػػت نىحػػػػػػػػػكه  ذا مى  كىاً 
 

ٍنتىًشػػػػػػػػػػػرطٌيرتػػػػػػػػػػػو كػػػػػػػػػػػالجر    اد اٍلمي
 مييًطػػػػػػاي الػػػػػػدَّاًمي ًإلىػػػػػػى الرافػػػػػػي ًإذا 

 
ػػػػػػػػٍيق نيكيػػػػػػػػرٍ   ػػػػػػػػا رىآهي قىػػػػػػػػاؿى ذىا شى  مى

 فىػػػػػػػػػػػػػػػػًإذا رفٌػػػػػػػػػػػػػػػػاؤه حػػػػػػػػػػػػػػػػاكؿ اىف 
 

 يتالفػػػػػػػػػػػػػػاه تعػػػػػػػػػػػػػػاطى فىعىقىػػػػػػػػػػػػػػرٍ  
لقد طكؼ بنا الشػامر فػي القصػص القرآنػي مػف خػالؿ تضػميناتو المكحيػة  

الػذم يميػث  التي ابرزت ىشاشة طيمسانو ، كانو ليشاشتو كرثاثتو كالكمػب
، سكاق حمؿ شيئا اـ لـ يحمؿ ، كقد انعكس مكقػؼ الشػامر مػف طيمسػانو 
ممى اليـك الذم اىدم لػو فيػو الطيمسػاف ، فكصػهو بيػـك الػنحس المسػتمر 
الذم كصؼ بو المػكلى مػز كجػؿ يػـك مػاد ، كمػا اف الطيمسػاف لهػرط رقتػو 

حي يبمى مف شدة الصكت ، حيث يتركو الصكت كيشيـ المحتظر ، بمػا يػك 
بو الكصؼ في القرآف الكريـ مف ىػالؾ كفنػاق ، كمػا انػو يطيػر إذا دامبتػو 

فػػي تػػأفؼ دائػػـ مػػف الريػػاح فيصػػير نتهػػا كػػالجراد المنتشػػر ، كمػػا اف رفػػاقه 
إذا اقػدـ ممػى إصػالحو فإنمػا يرتكػب جرمػا مظيمػا رؤيتو ؛ ححساسػو بأنػو 

 (.2)قدار بف سالؼ( )مثؿ الذم صنعو ماقر الناقة 
 

 

                                                 

 50،  49/  9(( اٌٛاـٟ بلٌٛـ١لت 1

 َع١ٍٗ اٌىال-(( لؿاق بٓ ولٌؿ عللك ٔللة طلٌط 2
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 7102إصدار  حوليت كليت اللغت العربيت بالمنوفيت العدد الثاني والثالثون

 ةـــاخلامت
اساليب االستدراج في القصيدة العربية( إلى )اما بعد فقد خمص البحث في 

 بعض النتائَّ نجمميا فيما يأتي :
  التػػػػػي مػػػػػرؼ  الجيػػػػػدة الهنيػػػػػة تقنيػػػػػة مػػػػػف التقنيػػػػػاتيعػػػػػد االسػػػػػتدراج

حيػػػػث يقظػػػػة المخاطػػػػب ،  إحػػػػداثالشػػػػامر العربػػػػي قيمتيػػػػا كدكرىػػػػا فػػػػي 
ي الغنائيػػػة فػػػ كسػػػيمة لمغػػػكصاخػػػذ مػػػف الغنائيػػػة كالقصصػػػية مػػػا جعمػػػو 

دكف اف تهػػػػػػػرض مميػػػػػػػو اف يخضػػػػػػػا ليػػػػػػػا ، كييػػػػػػػيـ بالقصصػػػػػػػية  دكف
كمػػػف ثػػػـ كانػػػت مالحظػػػة االسػػػتدراج فػػػي القصػػػيدة كنمطيتيػػػا ، شػػػركطيا 

العربيػػػػة مالحظػػػػة جػػػػديرة باالىتمػػػػاـ كالدراسػػػػة ، كبخاصػػػػة اف الدراسػػػػات 
التػػػػػي تناكلػػػػػت المصػػػػػطم  قػػػػػد حددتػػػػػو فػػػػػي إطػػػػػار بالغػػػػػي يحجػػػػػـ مػػػػػف 

لبالغيػػػة التػػػي تنطػػػكم قيمػػػة مػػػف القػػػيـ افضػػػاقاتو ، كيحصػػػره فػػػي ككنػػػو 
كسػػػيمة فنيػػػة مػػػف كسػػػائؿ جػػػذب القػػػارئ ، كلػػػيس  لكتابػػػة األدبيػػػةممييػػػا ا

 . لمقصيدة العربية

   كاضػػػػحة فػػػػي كػػػػالـ المغػػػػكييف ،  (االسػػػػتدراج)ظيػػػػرت بػػػػكادر مصػػػػطم
 ، حتػػػى بمػػػغ اكجػػػو ممػػػى يػػػد البالغيػػػيفثػػػـ تطػػػكر ممػػػى يػػػد المهسػػػريف 

االسػػػتدراج  اسػػػمكب إلػػػى شػػػعراق، الػػػذيف الحظػػػكا لجػػػكق بعػػػض ال كالنقػػػاد
فػػػي القضػػػاق ممػػػى الرتابػػػة التػػػي كػػػاف المتمقػػػي يعيشػػػيا مػػػا كثيػػػر رغبػػػة 

التصػػػري  بكجػػػكد فػػػي  قػػػد اسػػػيـ، كىػػػذا المجػػػكق مػػػف القصػػػائد النمطيػػػة 
عربيػػػػػػػة القديمػػػػػػػة كالحديثػػػػػػػة ، العمكديػػػػػػػة فػػػػػػػي القصػػػػػػػيدة ال االسػػػػػػػتدراج

 ، ممػػػػا امطػػػػى المصػػػػطم  ظييػػػػراالشػػػػكؿ الخميمػػػػي ف قيػػػػكد كالمتحػػػػررة مػػػػ
 .نقديا يستند إليو في مسيرتو الهنية 

  نتيجػػػة مػػػا االسػػػتدراج ممػػػى الناحيػػػة القصصػػػية ،  اسػػػمكبلػػػـ يقتصػػػر
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 ، كارتبػػػػاط بالحبكػػػػة الدراميػػػػة ، لأحػػػػداثمػػػػف تسمسػػػػؿ تهرضػػػػو القصػػػػة 
نمػػػػا  ج القػػػػارمق بػػػػكمي اك بػػػػدكف كمػػػػي ،اسػػػػتدر اكبرامػػػػة القػػػػاص فػػػػي  كا 
ؿ محاكلػػػػة بنيػػػػة القصػػػػيدة الغنائيػػػػة مػػػػف خػػػػال  إلػػػػى تعػػػػدل ىػػػػذه الناحيػػػػة

كلعػػؿ ىػػذا ىػػك التػػي قػػد تبػػدك بعيػػدة لمنظػػر الػػكىمي ، بػػيف اجزائيػػا الػػربط 
يػػػتـ برصػػػد تصػػػب فػػػي ىػػػذا الجانػػػب ، كتكػػػؿ احشػػػارات النقديػػػة مػػػا جعػػػؿ 

تيا مقػػػػدم، فػػػػي خػػػػص بنيػػػػة القصػػػػيدة العربيػػػػة تي تػػػػاسػػػػس االسػػػػتدراج ال
  . كلغتيا المراكغة

  فييػػػػػا النمطيػػػػػة التػػػػػي يكتهػػػػػي لػػػػػـ تكػػػػػف مقدمػػػػػة القصػػػػػيدة لكنػػػػػا مػػػػػف
نمػػػػا حسػػػػف الػػػػتخمص( )الشػػػػامر بػػػػالحرص ممػػػػى   كثيػػػػرا مػػػػا جػػػػاقت، كا 

بػػػػؿ القصػػػػيدة ، كمرشػػػػحة مػػػػا تحتكيػػػػو مػػػػف مضػػػػاميف ، يػػػػدؼ مرتبطػػػػة ب
مهتاحػػػا مػػػف مهػػػاتي  اسػػػتدراج القػػػارئ لإيمػػػاف بمػػػا تصػػػبك إليػػػو القصػػػيدة 

 .كتأكيده 

  كػػػػاف لمدراميػػػػة فػػػػي القصػػػػيدة الحديثػػػػة دكر جيػػػػد فػػػػي الخػػػػركج ممػػػػى
ممػػػػى جعػػػػؿ  تمممػػػػحيػػػػث ، الحديثػػػػة القصػػػػيدة  فػػػػي كثيػػػػر مػػػػف النمطيػػػػة

المتمقػػػػي فػػػػي حالػػػػة اسػػػػتبطاف مسػػػػتمر ، بمػػػػا ىػػػػك محكػػػػـك فػػػػي قػػػػراقة 
الػػػنص بقػػػراقة الغػػػابر فػػػي ا نػػػي ، كالغائػػػب فػػػي المػػػتكمـ ، ككػػػؿ ذلػػػؾ قػػػد 

مػػػف خػػػالؿ  اسػػػيـ فػػػي حركيػػػة القصػػػيدة العربيػػػة ، كسػػػامد ممػػػى تطكرىػػػا
 .تقنيتي االرتداد كالنياية المهاجئة 
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 لبحثمراجع ا
  إرشػػاد العقػػؿ السػػميـ إلػػى مزايػػا القػػرآف الكػػريـ ، ابػػي السػػعكد محمػػد بػػف

 .بيركت –محمد العمادم ػ دار إحياق التراث العربي 
  ابػػك القاسػػـ محمػػكد بػػف ممػػر بػػف محمػػد بػػف ممػػر  -اسػػاس البالغػػة

 .ـ 1979 -الخكارزمي الزمخشرم ػ دار الهكر 
 د. احمػػد السػػيد ػ ميػػة بالغيػػة تحمي االسػػتدراج فػػي القػػراف الكػػريـ دراسػػة

 ـ .2004طمحة داكد ػ مطبعة الشركؽ بالراىبيف ػ الطبعة األكلى 
  الثالثػػػة  –مكتبػػػة نيضػػػة مصػػػر  –اسػػػس النقػػػد األدبػػػي منػػػد العػػػرب– 

 .ـ  1964
 يكسػؼ ابػك العػدكس، دار المسػيرة،األردف ػ األسمكبية الرؤية كالتطبيػؽ ػ 

 ـ .2007األكلى 
  قبػاني، الجػزق السػادس، منشػكرات نػزار األمماؿ السياسية الكاممة، نػزار

 ـ.1999يناير(ػػػ )قباني بيركت ػػ لبناف، الطبعة الثانية كانكف الثاني 
  األمماؿ الشػعرية الكاممػة ػ امػؿ دنقػؿ ػ مكتبػة مػدبكلي ػ القػاىرة ػ الثالثػة

 ـ 1987
 كمػػاؿ مبػػد الحمػػيـ ػ المجمػػس األممػػى لمثقافػػة  األممػػاؿ الشػػعرية الكاممػػة

 ـ  2008
  ـ1993ػ 13ماؿ الشعرية الكاممة ػ منشكرات نزار قباني الطبعة األم 
  احمػػػد العػػػزب ػ الطبعػػػة األكلػػػى األممػػػاؿ الشػػػعرية الكاممػػػة د . محمػػػد

 ـ 1995
 حهيػد امػرمق )ػػ سػعدل يكسػؼ ػ الجػزق الخػامس ديػكاف  األمماؿ الكاممػة

 ـ . 2014ػ منشكرات الجمؿ ػ بيركت  (القيس



 

 

 

 
 

9056 
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  ػ دار الهكػر لمطبامػة كالنشػر  (ىػػ356)ػ األغاني ػ ابك الهرج األصبياني
  لبناف ، تحقيؽ : ممي مينا كسمير جابر -
  ـ1986األقصى القريب في ممـ البياف لمتنكخي . السعادة . األكلى 
  االنزياح في شعر سمي  القاسـ  قصيدة مجائب قانا الجديدة  انمكذجان-

اب ك فػػػي كميػػػة األد كىيبػػػة فكغػػػالي، رسػػػالة ماجسػػػتير -دراسػػػة اسػػػمكبية
المغػات، قسػػـ المغػػة كاألدب العربػػي، جامعػػة اكمػػي محنػػد اكلحػػاج ػ البػػكيرة، 

 ـ2013ػ  2012الجزائر، السنة الجامعية 
  ـ  1982بناق الركاية د . مبد الهتاح مثماف ػ مكتبة الشباب 
  بنيػة الشػكؿ الركائػي ػ حسػف بحػراكم ػ المركػز الثقػافي العربػي ػ األكلػى

 ـ .1990
 ة ػ جػاف كػكىف، ترجمػة محمػد الػكلي كمحمػد العمػرم ػ بنية المغة الشعري

 ـ. 1986 -المغرب الطبعة األكلى  –دار تكبقاؿ لمنشر 
  ، تاج العركس مف جكاىر القػامكس ػ محمػد مرتضػى الحسػيني الزبيػدم

 مجمكمة مف المحققيف ػ دار اليداية  تحقيؽ
  ر محمػد الطػاىر بػف ماشػكر ػ الػدار التكنسػية لمنشػ –التحريػر كالتنػكير

 ـ1984
  تهسير البحر المحيط ػ محمد بف يكسؼ الشػيير بػأبي حيػاف األندلسػي ػ

ممػػي محمػػد معػػكض ػ دار الكتػػب  -تحقيػػؽ مػػادؿ احمػػد مبػػد المكجػػكد 
 ـ 2001-ىػ 1422بيركت ػ األكلى  -العممية 

  تهسير البغكم ػ معالـ التنزيؿ في تهسير القرآف ػ ابك محمد الحسػيف بػف
ىػػػ( ػ تحقيػػؽ مبػػد 510ت)البغػػكم الشػػافعي مسػػعكد بػػف محمػػد بػػف الهػػراق 

ىػػ  1420بيػركت ػ األكلػى ، –الػرزاؽ الميػدم ػ دار إحيػاق التػراث العربػي 
2 /255. 
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  تهسير البيضاكم ػ ناصر الػديف ابػك الخيػر مبػد اهلل بػف ممػر بػف محمػد
 بيركت  -دار الهكر  الشيرازم البيضاكم ػ

 مػز الػديف مبػد العزيػز  تهسير القرآف / اختصار النكت لمماكردم ػ احماـ
تحقيؽ ػ د مبد اهلل بف إبػراىيـ  بف مبد السالـ السممي الدمشقي الشافعي ػ

 ـ 1996ىػ/ 1416األكلى  -بيركت  -الكىبي ػ دار ابف حـز 
  تيػػذيب المغػػة ػ ابػػك منصػػكر محمػػد بػػف احمػػد األزىػػرم ػ تحقيػػؽ محمػػد

 ـ2001األكلى  -بيركت  - مكض مرمب ػ دار إحياق التراث العربي
 ػ مبد الممؾ بف محمد بف إسماميؿ  ثمار القمكب في المضاؼ كالمنسكب

 .659القاىرة صػ  –ىػ( ػ دار المعارؼ 429ت)ابك منصكر الثعالبي 
  جاما البياف مف تأكيػؿ آم القػرآف ػ محمػد بػف جريػر بػف يزيػد بػف خالػد

 ىػ1405 –بيركت  -الطبرم ػ دار الهكر 
 الكػالـ كالمنثػكر ػ ضػياق الػديف  الجػاما الكبيػر فػي صػنامة المنظػـك مػف

نصر اهلل بف محمد الشيباني، ابػك الهػت  ، المعػركؼ بػابف األثيػر الكاتػب ػ 
 ىػ1375تحقيؽ مصطهى جكاد ػ مطبعة المجما العممي ػ 

 تمخػيص كنػز البرامػة فػي ادكات ذكم البرامػة ػ نجػـ الػديف  جكىر الكنز ػ
ػ محمد زغمكؿ سالـ  ىػ( تحقيؽ737)احمد بف إسماميؿ بف األثير الحمبي 

 .ػ منشأة المعارؼ 
  (ابػػك بكػػر بػػف ممػػي)خزانػػة األدب كغايػػة األرب ػ ابػػف حجػػة الحمػػكم – 

 ـ .1987األكلى  –بيركت  –دار اليالؿ  –شرح مصاـ شعيتك 
  خطاب الحكاية ػ جيرار جنيت، ترجمة محمد معتصـ كمبد الجميؿ األزدم

 ـ1997المجمس األممى لمثقافة ػ الثانية  كممر حمي ػ
  ـ1996ديكاف ابي ماضي ػ دار العكدة 
  ـ 1982ديكاف احمد مبد المعطي حجازم ػ دار العكدة بيركت ػ الثالثة 
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  ديكاف األمشى الكبير تحقيؽ د. محمػكد إبػراىيـ محمػد الرضػكاني ػ كزارة
  ـ2010ػ األكلى  الثقافة كالهنكف كالتراث بقطر

  يؽ معػركؼ ػ المطبعػة ممػي الجػاـر كمحمػد شػه ػضبط  ػديكاف الباركدم
 ـ1948األميرية ، 

  ديػكاف النابغػة الػذبياني تحقيػؽ / حمػدك طمػاس ػ دار المعرفػة بيػركت ػ
 ـ2005الثانية 

  ديكاف امرمق القيس ػ دار صػػادر ػ بيركت 
  ديػػػكاف ديػػػؾ الجػػػف الحمصػػػي مبػػػد السػػػالـ بػػػف رغبػػػاف تحقيػػػؽ / مظيػػػر

  ـ2004 الحجي ػ منشكرات اتحاد الكتاب العرب ػ دمشؽ
  ـ1972ديكاف صالح مبد الصبكر ػ دار العكدة بيركت ػ األكلى 
 ػػػ دار الكتػػب  ديػػكاف طرفػػة بػػف العبػػد . شػػرح ميػػدم محمػػد ناصػػر الػػديف

  ـ2002العممية ػ الثانية 
 ـ.1988دار العكدة ػ بيركت  ديكاف ممر ابك ريشة 
  ديكاف ممر بف ابي ربيعة . تحقيؽ د. فايز محمد ػ دار الكتػاب العربػي ػ

 ـ1996نية الثا
  ركح المعػاني فػي تهسػير القػرآف العظػيـ كالسػبا المثػاني ػ شػياب الػديف

 بيركت –السيد محمكد األلكسي البغدادم ػ دار إحياق التراث العربي 
  زىػػر ا داب كثمػػر األلبػػاب ػ إبػػراىيـ بػػف ممػػي بػػف تمػػيـ األنصػػارم، ابػػك

 ىػ( ػ دار الجيؿ، بيركت453)إسحاؽ الحيصرم القيركاني 
 ٍكزىني، ابػك شرح ال معمقات السبا لمزكزني حسيف بف احمد بف حسيف الزَّ

 -ىػػػ 1423ىػػػ( ػ دار احيػػاق التػػراث العربػػي ػ األكلػػى 486ت)مبػػد اهلل 
 ـ  2002

  دار ا لكتػػب  –صػنعة ابػػي سػعيد السػػكرم  –شػرح ديػػكاف كعػب بػػف زىيػػر
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 ـ .2002الثالثة  –كالكثائؽ القكمية 
 يف بػػف ىبػػة اهلل بػػف محمػػد بػػف شػػرح نيػػَّ البالغػػة ، ػأبك حامػػد مػػز الػػد

بيػركت /  -ىػ ، دار الكتب العمميػة  655محمد بف ابي الحديد المدائني ػ 
األكلػػػى ، تحقيػػؽ : محمػػد مبػػػد  ـ ، الطبعػػة1998 -ىػػػ 1418 -لبنػػاف 

 الكريـ النمرم 
  تحقيػؽ / حسػيف مطػكاف ػ دار المعػارؼ ،  ػشعر مركاف بف ابػي حهصػة

  ـ1982الثالثة 
 المعػػػارؼ  ردا –تحقيػػػؽ/ احمػػػد شػػػاكر  –بػػػف قتيبػػػة الشػػػعر كالشػػػعراق ال

 . ـ 1982
  احمػػد مبػػد الغهػػكر  تحقيػػؽ (إسػػماميؿ بػػف حمػػاد)الجػػكىرم  ػالصػػحاح

 ـ .1984الثالثة  –دار العمـ لممالييف  ػ مطار
  تحقيػؽ / محمػد مبػد السػالـ شػاىيف ػ  ػيحػي بػف حمػزة العمػكم  ػالطػراز

 ـ1995دار الكتب العممية ، األكلي 
 ػ الشريؼ المرتضى ػ تحقيؽ حسف كامؿ الصػيرفي ػ الييئػة  اؿطيؼ الخي

 . 175 (الذخائر)العامة لقصكر الثقافة 
  تحقيؽ ػ محمد محي الػديف مبػد الحميػد  –العمدة ػ ابف رشيؽ القيركاني
 ـ . 1981الخامسة  –دار الجيؿ   –
  مػف بنػاق القصػيدة العربيػة الحديثػة ػ د. ممػى مشػرم زايػد ػ مكتبػة ابػف

 ـ .2002 الطبعة الرابعة سينا ػ
  د . محمػػد احمػد العػػزب ػ الطبعػة األكلػػي  ػفػي الػنص الشػػعرم الحػديث

 ـ. 2000
 ػػ الييئػة المصػرية العامػة  احمد مبد المعطي حجػازم ػ في مممكة الشعر

 ـ1999لمكتاب 
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  دار الحديث .  –القامكس المحيط ػ مجد الديف الهيركزآبادم 
 ع مسػػمـ العػػاني ػ منشػػكرات اتحػػاد قػػراقات فػػي األدب كالنقػػػد ػ د. شػػجا

 ـ1999الكتٌاب العرب ػ دمشؽ ، 
  الكشػػاؼ مػػف حقػػائؽ التنزيػػؿ كميػػكف األقاكيػػؿ فػػي كجػػكه التأكيػػؿ ػ ابػػك

القاسػػـ محمػػكد بػػف ممػػر الزمخشػػرم الخػػكارزمي ػ تحقيػػؽ ػ مبػػد الػػرزاؽ 
 بيركت  -الميدم ػ دار إحياق التراث العربي 

  ،ابػك الهضػؿ، جمػاؿ الػديف ابػف لساف العػرب ػ محمػد بػف مكػـر بػف ممػى
الثالثة  ػبيركت  ػىػ( دار صادر 711)منظكر األنصارم الركيهعى احفريقى 

 ىػ1414 -
  المثؿ السائر في ادب الكاتب كالشامر ػ ضياق الديف نصر اهلل بف محمد

ىػػ( ػ تحقيػؽ 637ت )الشيباني، ابك الهت  ، المعركؼ بابف األثير الكاتػب 
نة ػ دار نيضػة مصػر لمطبامػة كالنشػر كالتكزيػا ػ احمد الحكفي، بدكم طبا

 القاىرة 
  العدد  -الكتاب العرب بدمشؽ  تصدر مف اتحاد -مجمة المكقؼ األدبي

 ـ 2005آب  412
 1987 (سػػػػبتمبر –إبريػػػػؿ ) (4،  3)مػػػػدد 7ػػػػػ مجمػػػػد  مجمػػػػة فصػػػػكؿ 
 نبيمة إبراىيـ  (المهارقة)
  د بػف محمػد بػف احمػ ػالمصباح المنير في غريػب الشػرح الكبيػر لمرافعػي

 بيركت –المكتبة العممية  ػممي المقرم الهيكمي 
  مطما القصيدة العربيػة كداللتػو النهسػية د . مبػد الحمػيـ حهنػي ػ الييئػة

 ـ1987المصرية العامة لمكتاب 
 األكلػى  المعجـ األدبي ػ نكاؼ نصار ػ دار كرد لمنشر كالتكزيا . األردف ػ

 ـ2007
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 ـ1979لعربية المعجـ الهمسهي ، مجما المغة ا 
 د . إبػػػراىيـ حمػػػادة ، دار  ػػػػ معجػػػـ المصػػػطمحات الدراميػػػة كالمسػػػرحية

 ـ1985المعارؼ 
  معجػػػـ المصػػػطمحات العربيػػػة فػػػي المغػػػة كاألدب مجػػػدم كىبػػػة ، كامػػػؿ

 ـ 1984ػ مكتبة لبناف ، الثانية  الميندس
  المعجـ المهصؿ في األدب د محمد التكنجي ػ دار الكتب العممية ػ األكلي

  ـ1993
  ـ1994المهارقة القرآنية د .محمد العبد ػ دار الهكر العربي ، األكلي 
  ـ1982مقاالت في النقد األدبي ػ د . إبراىيـ حمادة ػ دار المعارؼ 
   النقػػد التحميمػػي ػ د محمػػد منػػاني ػ الييئػػة المصػػرية العامػػة لمكتػػاب

 . ـ1991
 هدم الػػكافي بالكفيػػات ػ صػػالح الػػديف خميػػؿ بػػف ايبػػؾ بػػف مبػػد اهلل الصػػ
 –ىػػ( تحقيػؽ احمػد األرنػاؤكط كتركػي مصػطهى ػ دار إحيػاق التػراث 764)

 ـ2000 -ىػ1420بيركت 
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 فهرس ادلوضوعات
 الصهحة المكضكع
 1201 مقدمػػػػػػػػػة

 1203 المبحث األكؿ ػ مصطم  االستػدراج
 1203 االستدراج مند المغكييف  
 1205 االستدراج مند المهسريف  
 1210 البالغييف كالنقاد  االستدراج مند 

 1217 المبحث الثاني ػ مقدمة القصيػػدة 
 1233 المبحث الثالث ػ النيايػة المهاجئػة 

 1249 المبحث الرابا ػ االرتػػػػداد
 1261 المبحث الخامس ػ المهػارقػة

 1275 الخاتمػػػػػػػة
 1277 مراجػػػػػػا البحػث

 1285 فيػػػرس المػػكضػكمػػػات
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