
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 قواعــد النشــر فـي املجلــة
 

  بلقبه العلمي 
ً
 بدقة، ويكتب عنوانه واسم كاتبه مقرونا

ً
يقدم البحث مطبوعا

 تفاع باللقب في الترتيب الداخلي لعدد النشر.لالن
  املتن: 16تكون الطباعة القياسية بحسب املنظومة اآلتية: )العنوان: بحرف /

(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: 12/ الهوامش: بحرف 14بحرف 
 تحت سطر ترويس الصفحة بالعنوان واسم الكاتب واسم املجلة، 27)

ً
( سطرا

سنة النشر، وحين يزيد عدد الصفحات في الطبعة األخيرة داخل ورقم العدد و 
( صفحة للبحوث الخالية من املصورات والخرائط والجداول 25املجلة على )

( صفحة للبحوث املتضمنة لألشياء 30وأعمال الترجمة، وتحقيق النصوص، و )
ة فوق ( دينار عن كل صفحة زائد2000املشار إليها، تتقاض ي هيئة التحرير مبلغ )

 عن الرسوم املدفوعة عند تسليم البحث للنشر 
ً
العددين املذكورين، فضال

والحصول على ورقة القبول؛ لتغطية نفقات الخبرات العلمية والتحكيم 
 والطباعة واإلصدار .

  لكل صفحة، ويعّرف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش 
ً
ترتب الهوامش أرقاما

ت )املصادر واملراجع( اكتفاًء بالتعريف في لدى وورد ذكره أول مرة، ويلغى ثب
 موضع الذكر األول .

  
ً
 عند تقديم البحث يتضمن اإلقرار بأنَّ البحث ليس مأخوذا

ً
 يقدم الباحث تعهدا

( بطريقة غير أصولية وغير موثقة من الرسائل واألطاريح الجامعية  
ً
 أو بعضا

ً
)كال

 لية للمعلومات )االنترنت(.والدوريات، أو من املنشور املشاع على الشبكة الدو 
  يحال البحث إلى خبيرين يرشحانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد

إلى )محكم(  –إن اختلف الخبيران  –سالمته من النقل غير املشروع، ويحال 
 للفحص األخير وترجيح جهة القبول أو الرد.

 . ال ترد البحوث إلى أصحابها نشرت أو لم تنشر 
 على هدي آراء الخبراء في مدة أقصاها يتعين على 

ً
 الباحث إعادة البحث مصححا

)شهر واحد(، ويسقط حقه بأسبقية النشر بعد ذلك نتيجة للتأخير، ويكون  
 CDتقديم البحث بصورته األخيرة في نسخة ورقية وقرص مكتنز )

ً
( مصححا

، وتقع على الباحث مسؤولية ما يكون 
ً
 متقنا

ً
 وطباعيا

ً
 لغويا

ً
في بحثه تصحيحا

من األخطاء خالف ذلك، وستخضع هيئة التحرير نسخ البحوث في كل عدد 
لقراءة لغوية شاملة أخرى، يقوم بها خبراء لغويون مختصون زيادة في الحيطة 
والحذر من األغاليط والتصحيفات والتحريفات، مع تدقيق امللخصين املقدمين 

جنبية، وترجمة ما يلزم من جهة الباحث باللغة العربية أو بإحدى اللغات األ 
 الترجمة من ذلك عند الضرورة.

 
 ))هيئة التحرير((  
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 القصيدِة 
ُ
 ُمقدمة

ي
ّ
 عند راجح بن إسماعيل الحل

  الخاتونيقاسم مقداد خليل م.د. 

2/4/2014ريخ القبول:أت  2/3/2014ريخ التقديم:أت  
 :الملخص
على بناٍء شعرّي  (1)(عند الشاعر )راجح بن إسماعيل الحّليترتكز مقدمة القصيدة       

ا ِخصب ا إلخراج المعاني، ومدار ا منشط   مركب تلتحق فيه عناصُر جمالّية متعددة تكونُ 
تضمن إشراك لها فاعلّية في النفِس؛ ، لغوّيةبوحدات لتجسيِد األفكار، والرؤى وعرضها 

المتلقي في التجربة الشعرية؛ بتنمية آفاق التواصل معه، وتدعيمها وصوًل  إلى تبادِل 
دره بالخيال، وتستقي من تعتدُّ بالواقع، أو تغااًلنفعاِل الذاتي؛ بمعالجة مقدماٍت مختلفة 

العناية بالتركيب، تستلزُم بفيٍض جمالّي يحمِّله الشاعُر وقفات نفسّية  قيِمه مادة تصويرّية
 الذهنّية . تقوي الحواسُّ أبعاَدها اإليحائّيةو يحضُر فيها اإلتقاُن البياني، مع ا  والسياق

 توطئة : مقدمة القصيدة مصطلًحا نقديًّا 
دًللّيةةةة  اتِة لبنةةةةي فةةةي البنةةةاِء الشةةةعري تمّةةةُل قيمةةةا فنّيةةةة متةةةواردة ، ومسةةةار مقدمةةةُة القصةةةيد     

إيحائّيةةة؛ تةةت زُم فيهةةا جزئيةةاتي شةةعرّية متعةةددةي، وأفكةةاري تتفةةتُح بهةةا أكمةةاُم المعةةاني، فتتجةةاذب 
أطراَفهةةا فةةي متِنهةةا المنجةةز صةةوري مسةةرودةي متتابعةةةي؛ يتخةةذها الشةةاعُر محةةور ا نشةةط ا؛ لتوليةةد 

متناغمةة تقتضةيها تجربتةه؛ لشةدِّ المتلقةي إلةى موضةوِعه بصةياغِة مةتٍن شةعري  ع ئق نصةّية
إذ )) تمتلةةةك قةةةدرة متميةةةزة علةةةى أن تغةةةدو منفةةةذ ا تعبيري ةةةا  يمةةةنُح القصةةةيدَة اسةةةتمرارها وبقاءهةةةا؛

                                                 

 وصل . قسم اللغة العربية/ كلية اآلداب / جامعة الم 
راجح بن إسماعيل األسدي الحّلي، أبو الوفاء شاعر من أهل الحلة، تردد إلى بغداد، واتصل بوًلتها،  (1) 

هة(، 627وهاجر إلى حلب. وحظي بمكانة عند األيوبيين في دمشق، فاستقر فيها إلى أن توفي سنة )
هة(، 660لدين ابن العديم )ت: كمال ا 3539: 8تنظر ترجمته واخباره في: بغية الطلب في تاريخ حلب :

هة(، تحقيق: 764: محمد بن شاكر الكتبي)ت 419: 1تحقيق: سهيل زكار، دار الفكر، فوات الوفيات:
: خير الدين الزركلي الدمشقي 10 :3 . األع م:1973، 1إحسان عباس، دار صادر، بيروت، ط

 .م2002، 15هة(، دار العلم للم يين، ط1396)ت
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تواصلي ا يزدان بالجمةالي الةذي لغوي ا  لواقعها؛ باعتمادها منزع ا (1)((لحديث النفس في تأملها
المقدمةةَة اهتمامةةه  هةةة(345)تانةةة  كبيةةرة  فةةي الةةدرِس النقةةدي، ويةةولي ابةةن طباطبةةا أعطاهةةا مك

َسةةنة   َتحص فةةي قولةةه: ))َفَواِجةةبي علةةى َصةةاِنِع الشِّةةعِر أنص َيصةةنصَعُه َصةةنصَعة  ُمتصَقَنةةة  َلِطيَفةةة  َمقصُبوَلةةة  ُمسص
َتِرز َتِلَبة  لمحبَِّة السَّاِمع..... وَينصبصغي للشَّاِعِر َأن َيحص ةا ُيَتَطّيةر  ُمجص في أشةعاِره وُمفصتَةَتِح أقوالةِه ِممَّ

َفى مةةن الكةة ِم والُمَخاطبةةاِت(( ةةَتجص التةةي عبَّةةر  -إذ تظهةةُر عنايةةُة الناقةةِد بالمقدمةةِة  (2)ِبةةِه َأو ُيسص
مؤكدا على أّرها في تحقيق اًلستجابة فهةو يوجةب اإلتقةان فةي صةناعتها،  -عنها بالمفتتح 

 الرائقةةةة،يسةةةتحي نها مقبولةةةة مستحسةةةنة بتخيةةةر المعةةةاني  واللطافةةةة فةةةي نظمهةةةا، وهمةةةا أمةةةران
 واأللفاظ المسةتعذبة التةي تؤشةُر ايجابّيةة فنّيةة، تجعةُل الةننَّ فةي منةأى عةن المذمةِة والجفةاِء،

ز ابةةن رشةةيق )ت هةةة( دورهةةا فةةي نظراتةةه النقدّيةةة فقررهةةا ع مةةة علةةى جةةودة الشةةعر 463وبةةرَّ
د ابتةداء شةعره؛ فأنةه أول مةا يقةر  ))وينبغة:في قوله وعلوِّ الموهبِة الشعرّية ي للشةاعر أن ُيجةوِّ

يسةةوق الناقةةُد فهَمةةه ألّةةر المقدمةةة فةةي  (3)السةةمع، وبةةه يسةةتدل علةةى مةةا عنةةده مةةن أول وهلةةة((
ا إسةةهامها فةةي إنضةةاجها  ، وتقويمهةةاالمتلقةةي قبةةل الوصةةوِل إلةةي المعةةاني الممهةةد لهةةا موضةةح 

إذ  طروحاتةه فةي هةذا الميةدان؛ هةة(684)ت بوقعها األولي في األسما ، ولحةازم القرطةاجني
 -والمطةةةالع أحسةةةن شةةةيء فةةةي هةةةذه الصةةةناعة وتحسةةةين اًلسةةةته ًلت ((بقولةةةه:  دلَّ عليهةةةا

؛ إذ هةي الطليعةُة الدالةُة علةى مةا بعةدها المتنزلةة مةن القصةيدة منزلةة الوجةه والغةرة،  -الشعر
ا، ونشاط ا لتلقي مةا بعةدها .... وربمةا غطة علةى كّيةر  ت بحسةنهاتزيد النفس بحسنها ابتهاج 

يشةةةيُر الناقةةةُد إلةةةى أهمّيةةةِة مقدمةةةِة القصةةةيدة، وأّرهةةةا فةةةي بنةةةاء  (4)مةةةن التخةةةون الواقةةةع بعةةةدها((
نمةةاء دًلًلتهةةا، وتفعيلهةةا لتةةؤوَل بةة وتقويتهةةا فني ةةا،القصةةيدة،  أٍّر كبيةةٍر فةةي التلقةةي؛ وهةةو أمةةري وا 

                                                 

: د. محمود عبد اهلل الجادر ، دار الحكمة للطباعة والنشر، 10األدب العربي:  ( دراسات نقدية في1)
  .1990الموصل،  

، عبد العزيز بن ناصر المانع تحقيق: هة(345: محمد بن احمد بن طباطبا )ت 204( عيار الشعر: 2)
 . مكتبة الخانجي ، القاهرة

هة(، تحقيق: 463بن رشيق القيرواني )ت: أبو على الحسن 218العمدة في محاسن الشعر وآدابه: ( 3)
 م.1981ه/1401، 5محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الجيل، ط

هة( ، تحقيق : محمد الحبيب ابن 684: حازم القرطاجني )ت309( منهاج البلغاء وسراج األدباء : 4)
 م . 1966الخوجه، دار الكتب الشرقية، تونس ، 
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موضةوعّية، ال مةداراتها ، وتنويةعِ يتطلُب من الشاعر أدواٍت ناجعة تساعده على إجادِة نظمهةا
حكامهةةةا بمهةةةارة فيةةةدلل علةةةى تمكِنةةةه مةةةن معانيةةةه، ووعيةةةه التةةةام بمؤدياتهةةةا؛ نظةةةر ا لمكانةةةة  ،وا 

الجمةةالي، ببعةدها الفنةةي،  المقدمةة البةارزة فةةي القصةيدة، ودورهةةا فةي تهيئةة المتلقةةي ل سةتقبال
يصةدََّر الكة م  وممةا تحسةن بةه المبةاد  أنص والنفسي في المضامين والمدلوًلت ؛ إذ يقةول: ))

، ويّيةةر لهةةا  ر فيهةةا انفعةةاًل  يقةةاظ لةةنفس السةةامع، أو أنص ُيشةةرِب مةةا يةةّؤ بمةةا يكةةون فيةةه تنبيةةه، وا 
لهةةا قةةوة تةةأّير؛ تمةةنح المقدمةةة  بمظةةاهر فنيةةة (1)((حةةاًل  مةةن تعجيةةب، أو تهويةةل، أو تشةةويق

 .الشعريا تركيزه
عريتها واب غيتهةةا اللتةةين جعلتاهةةا وتعةةدُّ المقدمةةُة وسةةيلَة إّةةراٍء موضةةوعيٍة تتجسَّةةد بشةة        

عبةر دواٍل فيهةا ومةدلوًلٍت تقةدُمها تحةدد مسةاَره  التلقةيتنشةيط حةدِث فةي  تنهُض بدور متميةز
 تحةةةاول اإليفةةةاء بتفاصةةةيلَ  بوصةةةفها تجربتهةةةا؛ وتنةةةاميبشةةةكل يةةةت ءم مةةةع صةةةيرورة القصةةةيدة، 

 الشةعرّيُة، وتنضة ُ  رةُ موضوعّية مسرودة بمراٍس شعري تكتمُل به الفكمرقومة بسمات ذاتّية و 
تحقُقهةا؛ لكوِنهةا بنيةة  نصةّية  ا، وهذه مهامُّ وظيفيةة ُينةاُط بالمقدمةة ا ونمو  توالد  مؤدياتها الدًللّية 

))صاحبت القصيدة العربية على اخت ف األعصار .... وهةي ظةاهرة لةم تتخةذ شةك   قائمة  
 فةةةي بنةةةاِء القصةةةيدةِ  راسةةةخةي  ةي لهةةةا مكانةةةةي عضةةةويّ  (2)واحةةةد ا، بةةةل تعةةةددت أشةةةكاُلها، وصةةةوُرها((

معينهةةةةا األفكةةةةار  تواكُبةةةةه بع ئةةةةق يقتضةةةةيها السةةةةياُق عبةةةةر وحةةةةدات لغوّيةةةةة، وقوالةةةةب جمالّيةةةةة
فضةة   عةةن الواقةةِع المحةةرِك للخيةةال الشةةعري الةةذي يسةةهُم فةةي تحقيةةِق  فةةي الةةذاكرة، المختزنةةة

 أهداِف الشاعِر من العملّيِة اإلبداعّيِة.
( مذاع ا لمواقَف )راجح بن إسماعيل الحّلي الشاعرِ  وقد ًلزمتص المقدمُة قصائدَ 

دراكهذاتّية تجمع خطراته الوجدانّية،  ينتخُبها  لواقعه الذي أخذ يصوِّره بأدواٍت شعرّية وا 
المستقبلُة؛ )) فلكل مقدمة الفنّية، وتطرُب لها الذائقُة  تطلعاتهِ تلبي أمكاناٍت تداولّية ب

َة قد تتباين صورتها عند الشاعر الواحد .... إذ كل مشخصاتها، ورسومها بل إنَّ المقدم

                                                 

 . 309: منهاج البلغاء، وسراج األدباء  (1)
، 2: حسين عطوان، دار الجيل، بيروت، ط256مقدمة القصيدة العربية في العصر العباسي األول:( 2)

 م. 1987ه/ 1407
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حساسِه((شاعر له تجربُته، وطريقُته في التعبير عن نفسِ  مقدماِته  وهو أمري جعل (1)ِه، وا 
معالَمها، وتنعكَس فيها تجاربه،  التي تتلوها؛ لتتشرَب قصائده متنوعة  متسقة  مع المتونِ 

وسيلة لةة )) جلِب انتباه القار  ... وشّده الى  وتتكامَل بتفاِصيلها م ُمحها؛ فالمقدمة
وتفقُد القصيدُة قدر ا من قيمتها التوصيلّية التي  (2)الموضو  فبضيا  انتباهه تضيُع الغايُة((

حياتّية متعددة في  مجاًلتتتناسب تناسب ا طردي ا مع قيمتها الفنّية، ولعلَّ اعتماَد الشاعِر 
ا شعري ا ًلفت ا في ديوانه أحالها ذات قيمة نقدّية، أقرتها منحها حضور   بناء مقدمة القصيدة
بتوسِد ع ئق تتضمنها مداخُلها الموضوعّية المركوزة والتحليل؛  ميدان ا واعد ا للدرسِ 

دراسةي نقدّيةي تتصدى  فالبحثُ ؛ تسهُم في إنضاج الفعل القرائي وتنميته بتقاناٍت شعرّية
براز لمنجز ّّرٍ، وتحاوُل إيضاَح مكامن ّقافِة الشاعِر بالوقوِف على مواطِن  الدًللة فيه، وا 

 الجمال في)المقدمة(.
 :( المقدمة الغزلّية1) 

( بلغ )راجح بن إسماعيل الحّليتعلو المقدمُة الغزلّيُة عدد ا وفير ا من مدائِح الشاعر      
قدمات %( من المجمو  الكّلي لم52( مقدمة؛ لتشكل ما نسبته )140(  من مجمو  )73)

القصيدة عنده؛ إذ يتخذ من المرأِة بؤرة دًللّية َيستقي مادَتها الشعرّية من الواقع، وتفصي ته 
المعيشة لتحتضنها المقدمة الغزلّية بقوالب تكون مسرد ا لمسارب حسّية ومعنوّية، وموطنا 

ا؛ إذ لسلوكيات )ذاتّية، وغيرّية( تبدو متجانسة، أو متجاورة في نشاٍط لغوي نفعي يرسله
را ينمِّقه بعناصَر تصويرّية، وأساليَب تعبيرّيٍة مشحونٍة  يحقُق الشاعُر تشكي  شعري ا مّؤ

مشاهد فنّية يجّلي ها المقدمة لتجسِّدَ برؤى ذاتّيٍة ترصُد متغيراِت الواقِع، وظ له النفسّية، 
 اكتنازُ هو  يحُّه باعثي جماليهو المرأُة  جامٍع موضوعيمن خ لها الشاعر أخيلته، عبر 

فالمقدمُة الغزلّيُة )) ترتفع  شكلي مترابٍط يدعم مناحي القصيدة، وبناءها الكلِّي؛ بناءٍ 
بالشاعِر إلى بيئة شعرّية رفيعة يخرج فيها عن أطوار الحياة الواقعّية المادّية إلى عواطف 

                                                 

، مصةةةر، : حسةةةين عطةةةوان، مطةةةابع دار المعةةةارف115لقصةةةيدة العربيةةةة فةةةي الشةةةعر الجةةةاهلي:مقدمةةةة ا( 1)
 م.1970

نصةير، دار الشةؤن الّقافيةة العامةة ، بغةةداد، : ياسةين ال23اًلسةته ل فةن البةدايات فةي الةنن اًلدبةةي :( 2)
 .1993، 1ط
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يوليها عناية  األمر الذي أعطاها مكانة  متقدمة  عند الشاعِر الذي راحَ  (1)الحنين والشوق((
على وفِق مقتضياٍت فنّيٍة، واجتماعّية في آٍن مع ا؛  ًل تقل عن عنايته بموضوعه الرئيس

بوصفها تقليد ا متبع ا تستسيُغه الذائقة، ووسيلَة جذٍب للمتلقي، واستّارة تحمله على إجابة 
( 18غت )مؤديات دًللّية مرسلة؛ إذ نجده في مقدمة غزلّية بلب (2)رغائب الشاعر وحوائجه

 )بحر الكامل(            :(3)يقول( بيت ا 41قوامها ) بيت ا لقصيدةٍ 
وُد ُ  -1 اااااااُ  بلاااااارل ِل ِ الااااااوُل الّر  حّيااااااا ُبمل
 

ُد ُ   و  واللَّياااااااااالل ملَااااااااااتُمل  ُب لِااااااااااُل بلاااااااااارل
(4) 

ِلااااو ل  ل ي ُباااا ُ  -2  ااااُي   رلَااااأ  ملَااااْ بالغلص 
 

ُد ُ   للااااااااااو  رل الااااااااااتم  ِاااااااااا  أم  ولأنلااااااااااا رل بلااااااااااد 
(5) 

اااار     -3  ُ  ُ قلمل ااااد  قاااارل ل صل اااالَّ صل ااااا  حل  ا مل
 

ُد ُ   ِلو  ااااااااااااُنُ  ُبااااااااااااا ا  ْ  أدلَّااااااااااااة حل اااااااااااا  حل لمل
نلااااة   -4   أخ  لت اااا ل الااااح ل  لدئاااال  ِاااا  دل  

 
ُد ُ   مل صلقلاااااااااو  اااااااااو  ْ  نل ل ااااااااا َل ِلول ِلر ُصاااااااااُ    ُمااااااااي  

ااااااي ُق ُ  -5  َُ ُ  القلااااااولا ُم رل ااااااو  َل  ِ   لللُ اااااا   ُبمل
 

ااااااُدي ُد ُ   َل اااااارلا م  ِ ُ  المل اااااا ااااااْ صل ل ااااااُو الَلمل حل
 (6) 

 

                                                 

: النعمان عبد المتعال القاضي، مكتبة الّقافة الدينية، 220 شعر الفتوح اإلس مية في صدر اإلس م: (1)
 .م2005هة/1426، 1ط
: اشرف 129( ينظر: قصيدة المديح في األندلس قضاياها الموضوعّية، والفنّية )عصر الطوائف( :2)

 .2003، اإلسكندرية، 1مود نجا، دار الوفاء لدينا الطباعة والنشر، طمح
رسالة  : أميرة محمود عبد اهلل، 281، تحقيق ودراسة: هة( 656)ت( ديوان راجح بن إسماعيل الحلي 3)

ماجستير )غير منشورة( بأشراف األستاذ المساعد الدكتور ناظم رشيد، كلية اآلداب، جامعة الموصل 
 . م1987هة/1407

الّرضاُب: ما َيرُضُبه اإِلنساُن ِمن ِريِقه. والَبرود، بفتِح الباِء : الَباِرُد، والُبُرود بضم الباء: الَعصصب ( 4)
هة(، دار 711)تأبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور: 82: 3:والَوشصي ينظر: لسان العرب

 87: 3: لسان العرب ( وينظر:: بردم :)مادة1955هة/1374صادر، ودار بيروت، بيروت، )د.ط(، 
 .  (: )مادة: رضب418 :1 لسان العرب ( وينظر::)مادة: برد

ُلودي،  .الرشأ: الذي قوي من أوًلد الظباء وتحرَّك وتمشَّى (5) ُلودي. وامرَأة ُأمص الَمَلُد: الشََّباُب النَّاِعُم، ورُجلي ُأمص
 ( .:)مادة: ملد 410: 3: :)مادة: رشأ( وينظر  222: 14:ينظر:  لسان العرب

  . (لما:)مادة: 258: 15: ينظر: لسان العرب .اللََّمى: ُسمرة في الشَفتين( 6)
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)راجح بن إسماعيل الشاعر تقوُم المقدمُة الغزلّية على بناٍء مركٍب واَءم فيه
نواتها امرأة  بين صور تنتمي إلى مدارَك متعددٍة حشدها في مساحٍة شعرّيٍة محددةٍ  (الحّلي

المواضعِة في الميل اإلنساني، وحضور مواطن الجمال في الذهن بفعِل  تستدعي اًلنتباهَ 
رادةٍ واقعّيةٍ  للشعور المستقبل؛ انط ق ا من أبعادٍ الذي أحالها متاحة  اقتضت  واعيةٍ  ، وا 

رة  استمالة اآلخر إليها إيجابا بمسبِّبات حسّية تنبّق عن مزاوجة بين سياقات نصيَّة مّؤ
م، و قَمر، والوَبدصر التمِّ  ،اللَّيلتتمّل بة ) ( تعزيز ا للمشهد الشعري الذي حضر فيه الُنُجوص

ِده(، و)الطباق( بين الفعلين الماضيين المسندين إلى  ()الجناُس الناقُن  بين )َبُروِدِه، وُبُروص
(، وهما مدخ ن لغويان منحا المقدمة  ، وَوَشتص َفتص دفق ا معنوي ا، وجماًل  المؤنث في )أخص

شكلي ا، ونلحُظ ارتكاَز الشاعِر في المقدمِة الغزلّية على تفاصيل حسّية جاذبة؛ إذ  إيقاعي ا
مسي في : ( واللَّ َمعصُسوِل الّرَضابِ بتفعيِل المدرك الذوقي نشاط ا شعري ا باختيار: ) يبتد 

دِ ) ُلوص َفتصُه  ،اللَّيل ُمشتِملُ ( وصوًل  إلى البصري المتحرك في : )َبُروِد، وأمص وأَناصَر بدُر التمِّ، وأخص
بالكّلي  ينتقل منها إلى التصريحِ ت مُس وعَي المتلقي ل( جزئيات، ومقتضيات ُسحبُ 

باستعارِة )الرشأ، والقمر( لمعشوقٍة رشيقِة القوام ليعوَد إلى تأكيد األّر الجمالي للذوق بة 
ا بالتمنِع صفة محمودة بة )ُحلصِو اللَُّمى) (، وهي رافدي مضمونيٌّ َصعصِب الَمَراصم َشِديصِده( مصرِّح 

فهو يشر  بتداول  دفق ا عاطفي ا،دقة  تصويرّية ، ويكسبها يعتمده؛ ليمنَح المقدمَة الغزلّيَة 
اللَُّمى( إطراب ا للذوِق و والَقَواصم الرشيق، ، الغ ئلو َصدصغ، وال الرَِّضاب،مفاتن المرأة بذكر)
ا مللِ المستقبِل، ودفع ا لل الصفات الحسيَّة سمة  ، وحضورواستحسان ا عنه؛ ليقوَم له رض 

واعي ا متطلباته اآلنّية بميله  تصوراِته لواقعه ظاهرة في المقدمِة الغزلّية عند الشاعر؛ ليقدِّمَ 
إلى تنو  األحوال، وتباينها بطريقة تعكُس تمركَزه حول سمات حسّيٍة لها أبعاُدها النفسّية 
في التوصيل الشعري بمشعاٍت دًللّية تصويرّية تعتمُد منتخبات تداولّية، تجّلي انفعاًلت 

                                                      :(1)بيت ا (19ول من مقدمة غزلّية بلغت )داخلّية لها قدرُة التأّيِر في اآلخر، ويق
 )بحر الهزج(
 
 

                                                 

 .174( الديوان: 1)
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اااااااااااااااااُ    ُبااااااااااااااااا  -1 ِلااااااااااااااااا َّالل تل    دُع ال
 
 

اااااااااااااااااااااا يب   ُ ااااااااااااااااااااااي تل   ااااااااااااااااااااااا يلم   ِلمل
ِلااااااااااا  ر    -2   ِلاااااااااااىن  ِااااااااااا  ال اااااااااااو  ال

 
اااااااااااااااااااااااااااااااُ يب   ُ   تِل  ُ  اااااااااااااااااااااااااااااااااتِل

ااااااااااااااي  يلطمااااااااااااااا -3  اااااااااااااام  مل ااااااااااااااا اا   ِلمل
 

تلاااااااااااااااأنيب اااااااااااااااا  ِااااااااااااااا  للاااااااااااااااوم     ول
اااااااااااااااا  ِااااااااااااااا َّ ُبحماااااااااااااااُد اللَّااااااااااااااااا    -4  مل  ول

 
اااااااااااي  ُ  اااااااااااا ُ    َ ااااااااااادل ِااااااااااا  ال اااااااااااا  يلو  ل  مل

اااااااااااااااااااااا      -5  ااااااااااااااااااااا   للا   ِللتلوبلاااااااااااااااااااااُة ول  
 

 ْل ألقاااااااااااااااااااااااااااااااااااا ل ُبتلرُحيااااااااااااااااااااااااااااااااااا ُ  
ْل   -6  اااااااااااااااا  تبااااااااااااااا مل ْل ول ااااااااااااااا  ِل لااااااااااااااام  تب 

 
 ِلللاااااااااااااااااااااام  ألحاااااااااااااااااااااا ل ُبملطللااااااااااااااااااااااو ُ  

شاراٍت قريبٍة من ( المقدمة الغزلّية على إ)راجح بن إسماعيل الحّلييبني الشاعرُ  
وعي المتلقي؛ لتشكيل مقدمة يحملها لوازم نفسيٍة تلخُن منطق ا حاضر ا، ليس للعذاِل 
مسمعي في ُأذنيه موظف ا فعَل األمِر المجازي )د (؛ إذ ًل يكترث بهذيانهم، وتهذيبهم في 
نص   )الهوى( الذي مّل بؤرة استقطاٍب دًللّية جعلت الشاعر مرمى لسلوكيات يستسيغها وا 
كانت معادية  عبر حدّّية : العذل، واللوم، والتأنيب تنكي   في الهوى يستعذبه بفقداِن 
المنطقّية في الشعور، بعدم تحقق الرغائب، ونفي الحظوة بالمطلوب بة )لم( في )البيت 

واقٍع أفضل بأعداِد المقدمة الغزلّية، وتشكيلها، وتحميلها  بحسرٍة إلى ّم التطّلعالسادس( 
 ذاتّية تتناغم مع ذوِق المتلقي، ووعيه.قسمات 

ولعلَّ امتداَد تجربِة الشاعِر عزَز بعديها الفني واإلنساني؛ نظر ا لت زم سياقاتها 
المختلفة مع الذات الشاعرة، وتناوبها تبع ا لما يشعُّ به الواقع المعيش، وما يلقيه من ظ ل 

رفُض العذَل في باللغِة الشعرّيِة؛ فهو يتجُد في المقدمة الغزلّية مجاًل  رحب ا ًلسترسالها 
يعشُقه في مواطَن أخرى مرتقب ا الطيف الزائر معاتب ا، وشاكي ا متألم ا؛ إذ يقول في مواطَن، و 

 )بحر الطويل(          :(1)( بيت ا42( بيت ا لقصيدة من )14مقدمة غزلّية استغرقت )
ِلااا ا -1 ااا ل ال َل ُِاااي  لم يلِ   ِ    لا  لاااايل الااام 
 

ال ِل   ااااد  ااااورل لم  صل ااااا ا صلااااْ  ااااار  يلاااار   ل  مل
ِلااااااااااوا ُبصاااااااااادوُد لم -2  بلابنلاااااااااا ا تلق طل  ألألح 

 
ااااااد  ص  اااااادل  ُلطلاااااايُ  م ول  ِ   لااااااًر  رلبَّمااااااا أل

 
                                                 

 .560( الديوان :1)
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تااا  طااار ل ال لااار  -3 ِلاااديتلم مل  ل ااادمل   صل
 

ااد  اادوا نلوًمااا مااي الطاار  قلااد  خل َُ  ّوللاام  تلر
ِللام ي ا    -4  ابر   ي شل صل تلم   ل دلص   ِل لي  ل خل

 
ِِااااااااااا ل ألوا  ِلاااااااااااًو   اَّ تِل   لُماااااااااااي يل 

اااا لم   -5  ُِ  ألرل  ص اااادلت لم  ُم اااالل النَّااااايُم ُبأر
 

اااااااا اصاااااااتلد  اااااااولاقلنلا  للَّمل  َ  تلصاااااااَأ ُبااااااا  أل
اااااُن لم     -6  ا  ااااادوتلم ُبحل تلمل للماااااا  ل ااااار   ّلقلاااااد   ل

 
ِلاااااا  ا  ِلااااااد  لق ااااااتلم ال  ولال ًة صلااااااْ قللباااااا  

تلم  ِااا  ُ د   -7  ااا ل   َل الاااق م  الااا    اُئاااُ     ول  صل
 

اااد ا  ًدا صل ُِ ااادا َاااا  ُبقلااا  ُ  دلملاااوص  قلاااد   ل
 
 

رل  ولالّ بااْ     -8 اار الَااام  َل ْل قللباا  با اا  ِليلااا للي 
 

ااُ  ااصطلااا ل  واالصااييل الاان د         َل  ِ للاام  يل  ول
 9-            ْ ِلااا رقلاااا ل رل َّ ااا ان  الااا   ل ول َل اااا  ُممَّ  ول

 
ِ ُط ل البلااا  اات اادا يلا  ُني ًنااا  ل  (1)يل  ولاا اادحل

 10-      ْ ِلااااأل   لرل ْل الاااادملوعل  اااا ي  ْ  ولأ رل  تلغلنَّاااا
 

ااااااا  د  َل الل  تل اااااااا  خل ًد  ول ااااااا   َل ُِ اااااااا  ُ ي   ُبتلر 
ِلُليلتل اااااا   -11  ْ   اَّ  لرلاُمااااا   اااااد اااااا  قلصل مل  ول

 
اااااا زايل ُماااااي  طلوُق اااااا ُ ااااادَّ   ِلاااااو مل صلمَّ  تل

: )العذل، والجور، والقطيعة،  تنتظم في المقدمة معاني األلم، والحرمان بألفاظ 
)السقم، والدمو ، ، وعناء الفراق من خ ِل : الشوقِ الناهضة بأحاسيس الوجد و والصدود( 
 العواطف،تمنُح المقدمَة الغزلّيَة فاعليتها شعري ا، وواقعي ا باستّارة وهي وسائل  واألشجان(

تتالية مفعمة بالحزِن من الصدود تحريكها عبر المرأة؛ ليتصدَر اًلستفهاُم ّ َّة أبياٍت مو 
هم زائر ا؛ الذي قطع الكرى عن الشاعر، ومنعه الرقاد؛ ليظلَّ دائَم الصحو ف  يصله طيفُ 
َتضعصضَعت فأعلن صبَره جيشا يرسُل كمائَن الهوى هائجة إلى ديار أحبته فترجع، وقد 

عتم( الذي يؤدي )فكيف خد :مخدوعة؛ بدًللة اًلستفهام اإلنكاري أركاُنها خاضعة ذليلة
قوله:  بمؤشراٍت مكانّيٍة تنبُّق عنمتخيلة  أحداثعبر استقبال تنشيِط اًلتصال إلى 

 فضاءات فاعلة في المقدمِة الغزلّيِة ت زمها، ويقرر الشاعرُ  (النَّسيِم ِبأرِضُكم، كلَّما اعت )
ةي أقامِت الدمَع ًلزمة وجودّية في مساٍق صرَّح به بصدوٍد شعري شكلته إرادةي واعي المرأةَ 

                                                 

الباُن: ضربي مَن الشََّجر، واحَدتَها بانةي. اأَلّصل : شَجري مسَتِطيُل الخشِب وورُقه هَدبي ُطَوال ُدَقةاق َلةيصَس  (1)
، : )مةادة: بةون( وينظةر: لسةان 61: 13: ُتصنع منُه الِقَصا ، والِجَفةان، ينظةر: لسةان العةرب له َشوكي
 :)مادة: أّل( . 10: 11: العرب
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ّم يستعيُن الشاعُر بسياقات خارجّية تظهر في شاهدا عدًل  على مكابدتها آًلم الفراق، 
المقدمة الغزلّية بتمن بعيد بة )ليت(، وهو مباشرة السيوف والرماح من لوازم الحرب، وهو 
و أمري غير متحقق على عشق األعطاف، والعيون النجل من مواطن الجمال في المرأة، وه

أمري متحقق يعانيه؛ لتبلَغ المعاناُة ذروتها بزجِّ أجزاء من الطبيعة مشارك ا وجداني ا ينفعُل 
، وجعل (قصدتص غرامي رجعت حنين ا ....بالحدث؛ بأسناد أفعاِل ما يعقل إلى الورقاِء بة )

ُر ؛ إذ يتعامل الشاعالجمادات ذات شعور إنساني بقوله: )حنين ا يستعطُف البان، واألّ (
ا يموُر به  مع الموجوداِت حوله تعام   مجازي ا في المقدمِة الغزلّية أسهَم في التعبيِر عمَّ

 وجداُنه .
على وصف ( )راجح بن إسماعيل الحّليوقد تنهُض المقدمُة الغزلّيُة عند الشاعر

فض   عن تصوير العيس، وتهاديها في الخطو،  ظاعنة مرتحلة، ، والتمّلي بجمالهاالمرأة
وقفاته الشعريَّة ضمَّنها  ، واألشجانُ األشواقُ فيها  تطارُحهما يرافق المشهد من نظراٍت و 

ا من قصيدة متماسكة يتمظهُر فيها الذاتي والموضوعي؛ يقول في مقدمٍة التي تشكُِّل جزء  
 )بحر البسيط(                          :(1)( بيت ا46( بيت ا لقصيدة من)15غزلّيٍة بلغت )

ِ يُ للااااا -1 مل للاااااول  نلِماااااايل باااااال َّ ْل يلاااااو  ااااا  و   لن 
 

اا يُ   َل ااوُ   ا  ََّ اااُ  ال ْل ِاا  بلرلحل اا ر  صل
(2) 

 2-   ْ تلللالااا ِلاخ  ِل الا ااارُ   ْ  للنلاااا صاااُييل  لا  صلنَّااا
 

نل اااااا ألن  لًااااااا للااااام تلااااان  ل ُماااااي  ِاااااتليُ    صليلو 
ااااااالل ِااااااا  -3  يل ُبأللبلاااااااا   تلغلل غل ااااااادلو  اااااااد   ل  ُ ي 

 
اااااازي  ِاااااا  مل   نلوُن ااااااا حل الاااااايُ مل    ن  لاااااار  حل

ِلاااااااُترلة   -4  ااااااُي ُاااااااحُر  تااااااة  صل ُِ  ُمااااااي   لاااااال  نلا
 

ا ل ُمي     ُن ا اي ل باي    يازيُ    (3)يلخل
يل  ل ااااااًة         -5  اااااارلُة لاااااام قلااااااد  ُصاااااار   ُ ااااااز ايل ول  

 
ااااارائُم ُ يواًناااااا صلاااااْ البلااااادليُ   ااااادل الصَّ  ِ  (4)بل

 
                                                 

 758( الديوان :1)
 (.: )مادة: برح410: 2: الُبَرحاُء: الشِّدَّة والمَشقَُّة، وَخنَّ بعُضُهمص به شدََّة الُحمَّى ينظر: لسان العرب( 2)
قبةةل  50)ت نحةةو يةةزن بةةن ذي أصةةبح الحميةةري: مةةن ملةةوك العةةرب اليمةةانيين، ودهةةاتهمسةةيف بةةن ذي ( 3)

 . 149: 3 جرة(، تنظر ترجمته في : األع م:الهة
 (.:)مادة: كون 371: 13: ِكيوان: ُزَحل، ينظر: لسان العرب (4)
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اااااللم      -6 ُْ    ال اااااا ِل و     ا اَاااااتلب  تليَّ ِااااا  رل
 

ااااا  ََّ ْ  ُماااااي  الااااايلمليُ ول اااااا ََّ ْ  ُب لااااايَّ مو
(1) 

ااااااز  ُمااااااي  ملطاُرُِ ااااااا       -7  اااااارل ألط اااااارلا ل خل َِّ  تلخ
 

ااابليُ   اااةل ال ل لاااو  للمل ِلتل    َُ ااادلو صلاااْ الحل
(2) 

 
 

اااأَّ ُبااا      -8 ُل الاااُقي مل الطااارُ  صل اااو  مل ُِااا  الحل  ول
 

ن   اا ل َل ب ااُ   ااارل َااً ْ ِاا  حل صل ُ ااُد  ول  ول
تلااااااااا ل يلاااااااااومل زلالل  -9  اااااااااَ  ملَااااااااااتلُرًِا           نل لر   الحل

 
ِلاااااانلُي    طااااااو صلااااااْ   ِ   ااااااال َّب  ملل تلُ تًااااااا يل

ُتااااُ      -10  اااوُر طرَّ اااُل ُمااااي  دلي ل ْل ِاااا  اللَّي  ااا  ِلُت  
 

اااا ل ِاااا   صاااايُ   ر  ُمن  ْل ُببلااااد  ِلااااُدي   حتااااْ 
الااااااابل لم        -11  ااااااااُ  تلح  رصل ي يل ُماااااااي  ال ل ُِ طلاااااااُل  ول

 
   (3)الاااا ليُ ِاااا  اال  الاااادَّوُم أو صوَّامااااُة ال 

يبدأ الشاعر المقدمَة الغزلّيَة بة )لو الشرطّية( يليها فعُل الكينونِة المسند إلى  
جلبتها  يلتمُس فيها عذر ا لشجونٍ لمتطلباٍت شعورّية  المخاطب/اآلخر المتخيل الذي أطلقه

ساء على تباريُح الشوِق شدَّة، ومشّقة؛ إذ تعايُنه المرأُة ويعايُنها، وهي في محفٍل من الن
الُحُدوج/المراكب/الحمول مهاجرات مبتعدات عن الديار؛ فتختلس نفسه فاتنة  حزينة  

وقد أسهمت حركُة الضمائر، وتحولها من المخاطب بة )كنَت، عذرَت( بمنظرها الحسن، 
 إلى الغائب بة )عيونها، ومكنونها، وجفنها( انتهاء بالمتكلم بة )وجدي، وشجني، ونظرت،

ينقُل الشاعُر مشاهَد اًلرتحاِل، ومراسيَمه نق   إذ زيادة األّر النفسي؛ي تهت، وهديت( فو 
مفص  منفع  بالمكان: )وجرة، ذي سلم، اليمن( وهو أمري يحتُم التعايش معها بالتلقي حّية 
دراكها متخيلة بالشعري وصوًل إلى المرأِة عبر إفرادها في  تنبض بالحركة، والشعور، وا 

التاسع، والعاشر( من خ ل : )سقيم الطرف، ونظرته يوم زال الحي، األبيات: )الّامن، و 
هو  لتفعيِل ارتباط اآلخر بموقف ُينِذُر بحرماٍن جسدي،وديجور طرته(؛  مشارك ا فيه  زجِّ

في محاولة  تسعفه في ذلك ّقافته التي جعلته يستدعي شخصّية )سيف بن ذي يزن(
في الدًللة المتمخضة ببنية شك   دائري ا التقرب من اآلخر بالقوِل الشعري الذي التأم 

المقدمِة التي ترتكُز على الماضي القريب بتوظيف : )كنَت يوم( استرجاع ا واعي ا لجزئيات 
                                                 

 . 240 :3 سلم : وادي بالحجاز، ينظر: معجم البلدان:( 1)
 (.:)مادة: حدج 230: 2: ، واحُدها ِحدصجي، وِحداَجةي، ينظر: لسان العربالُحُدوُج : مراكُب النساءِ  (2)
ِر، ينظر: لسان العرب (3)  (.: )مادة: َدَومَ  218: 12: الدَّوِم: ِضخاُم الشَّجِر، أو العظاُم ِمَن السِّدص
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معيشة وصوًل  إلى الماضي البعيد القار في الذاكرة؛ بتقريِر فاعلّيِة الصوِر الشعرّيِة 
 .؛ لتنفتَح جميُعها على الحاضِر المرسلِة بالمقدمةِ 
يقلقُةةه الشةةوُق ويشةةجيه، وتخةةتلُس العيةةوُن األنفةةَس، والشخصةةّيُة المسةةتدعاة  فالشةةاعرُ 

هةةي األخةةرى تخيفهةةا الجفةةوُن الفةةاترة الجميلةةة، وترعةةدها وهةةو شةةجيٌّ بهمةةوم يصةةحُّ بهةةا وجةةُدُه، 
تطةةرُّه علةةى جبهتهةةا، وتصةةةففه  -قيمةةةة حسةةّية جمالّيةةة  -ويتيةةُه بجمةةال شةةعر المةةرأة األسةةود 

)راجةةةح بةةةن إسةةةماعيل طةةةرق الشةةةاعر  هتةةةدي بوجههةةةا الةةةذي يضةةةيء بةةةدرا ؛ إذبةةةزمٍن ليلةةةي لي
؛ لبنةاِء معاني متعددة أكسبتها ّراء ، وتنوع ا بمعالجِة منةاٍح نفسةّيةالحّلي( في المقدمِة الغزلّية 

 رؤيٍة شعرّيٍة واعيٍة.
صةةةوري  ()راجح بةةةن إسةةةماعيل الحّلةةةيالشةةةاعر وَرَشةةةَحت إلةةةى المقدمةةةة الغزلّيةةةة عنةةةد

 ظعان، ومواقةف اًلرتحةال، والفةراق التةي نلحةُظ انتظامهةا فةي مقدمةٍة تشةكلتص مةن متحركةي ل
                                            :(1)( بيت ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا يقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةول فيهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا33( أبيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات لقصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيدة بلغةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت )10)

 )بحر الرجز( 
اااااااي  ُااااااااُبا ُ  -1 ااااااالل اللَّ اااااااُو صل ي  ْل خل   ل ل  ااااااا
 

ْل حلباااااااااااااةل الُ ااااااااااااارلا ُ   ااااااااااااا اااااااااااااا  لُ ي   للمَّ
اااااااااادلاُن لا -2  ي  ْل ِاااااااااا  مل اااااااااا ي  رل ااااااااااا أل   طلاللمل  ول

 
ِلااااااااااا ُ   ااااااااااو  ل النَّااااااااااو  الااااااااااولاُئأل اا  خل

ااااااًد ا تلاااااارل    -3  ِلاااااااُي مل    يااااااا الاااااااُئ ل اا  
 

ُِاااااااااااا  ااااااااااااايا ُ   ولاُ    ُبااااااااااااا  باااااااااااااار 
ُِ  لاااااااْ قلط اااااااُ  ال لاااااااد -4  اااااااي  ُِ ِل ُلل  ِلللاااااااي 

 
اااااااي النياااااااا ُ   للااااااال  صل ِلاح  اااااااة   ا ل  ُماااااااي  حل

اااااااااي الحُ  -5  ْ  صل ااااااااا و صل للاااااااااة  ال رل  ماااااااااْ ُبُرح 
 

ااااااااااااولا ُ    َ  ِل اااااااااااا ل ُباااااااااااا  ألُاااااااااااااي رلةل اال
اااااااااااااة   -6  ِل و  ِلاااااااااااااًة ِااااااااااااا  رل ل  لااااااااااااا رلاُت  ِلخل

 
 بااااااااااااايي مدياااااااااااااد ال  لااااااااااااال  وااروا ُ  

رتل لااااااااااااااا -7   ألمااااااااااااااا تراِااااااااااااااا  لَّمااااااااااااااا زل ل
 

ناااااااااااا ُ     لاااااااااااْ الُحماااااااااااْ اُِتلاااااااااااةل االص 
 
 

 ِحبااااااااااا ا حااااااااااا   ب رصاااااااااااا  الل اااااااااااو      -8
 

 ِياااااا  ال ااااااو  بِاااااام ُقاااااار  الَطاااااارا ُ  
 

                                                 

 . 511( الديوان :1)
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ااااااااُدُ      -9 ِل يااااااااريمل الااااااااريمل بلااااااااييل ألا   للااااااااي
 

ااااااااا ُ   َل ااااااااُ  القلنااااااااا الر   يرتااااااا ل ِاااااااا   ل
للااْ     -10  ماارل الحل  تلااِ الااَدما خِاارل الَلمااْ حل

 
 بااااايمل الط لاااااْ الاااااود   باااااْ ااحااااادا ُ  

رتكُز المقدمُة الغزلّية على محاوَر تراّية سائدٍة؛ إذ يكُّر الشعراُء من تداوِل ت 
عاطفي ا، وتكَِّف أبعاَدها النفسّية؛ إذ أقام الشاعر مشهَده على ت زمّية  جزئياتها؛ لتشحَنها

مانحات نصّية تكتنز سياقات راسخة في المخيلِة مكنتها من التحرِك )األظعان، والعيس( 
ا  في فضاءين مت زمين: األول: حقيقي تمّّل بالحمى المرتحل عنه؛ بوصفه مسرح 

والّاني: شعري أداته اللغة المعبر بها عن خلجات  والوسَط الحاضن للصور، لألحداث،
النفس بتناغم بين المشاعر، والواقع، وتظهر الحمى حلبة للفراق، وميدان ا لسحِّ دمو  

( )َخلَِّها َراِتَعة  (، ويا سائق األظعان(، واألمر بة )احلل عن النياقالبعاد، ويؤشُر النداُء : )
بين تساُق مع األظعان تحلُّ مع الظاعنين أينما توجعا، وصيحة مدوّية بجعل أرواح المح

حلو؛ ليرسَل الشاعر بعدها دفقاٍت وجدانّية من خ ل العيس التي حمَّلها صفات شعورّية 
ومؤازرتها وتدعيمها فتشع  ًلستكمال المعاني،إذ يطلب إراحتها من قطع الف ؛ إنسانّية؛ 

رة ) الظعن/حاديه هو المفرُق بين المحبين فالمنادى/ سائق  (؛ًلفتة األعناقبانفعاًلت مّؤ
بحكم المهام التي جعلت جلَّ ضمائر المقدمة تعوُد إليه ظاهرة، ومضمرة في اًلختيارات: 

 . (ًل ترح، وخلها، واحلل، وترى، وزجرتها)
الحي  الروَضة ==  )الِحمى وُتظِهُر )األبياُت الّ ُّة األخيرُة( الشاعَر مرتح   عن 

تصع، = َغاِب الَقنا( في )البيت السادس(،  باختيار )راِتَعة  = العيس( ويؤشر تكرار حدث الرَّ
الظبي ( استعاره للمرأة في )البيت التاسع( اتسا  المكان المرتحل عنه،  يرتُع = الريم/ و)

بصفات حسّية تتابعت في )البيت العاشر( الذي اعتمَد فيه  وخصبه، وَسَعته مدل   
وهو تقنّيةي شكلتص وقفاٍت  (واللُّمى، والُحَلى، والطِّلى، وظبى الدما،بة ) (1)))الترصيع((

إيقاعّية بمقاطَع مرصعة تستدعي تأم   عند كلِّ وقفة ترسِّخ المعنى بقيٍم حسّية طبيعّية، 
  .وغير طبيعّية تظم مدارَك متعددة في لحظاٍت آنيٍة تلقي ا

                                                 

دار الجيةل،  ،هةة(296معتز )ت عبد اهلل بن ال :44:البديع ، ينظر:هو أن تكون أجزاء البيت مسجوعة( 1)
 . م1990هة / 1،1410بيروت، ط
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 ( المقدمة الطللية2)
( إلى األط ل في مقدماته توجهةا شةعري ا حّلي)راجح بن إسماعيل اليتوجه الشاعر 

سةتدعي إشةراك المتلقةي ي فهةو ؛ شكل ميدان ا ِخصبا لنموِّ مقدمة القصيدة عند الشةاعرمجازي ا
عبةةر تكةةةوين بةةؤرة نصةةةّية يبةةثُّ مةةةن خ لهةةا لةةةواعَ  تفصةةي ت تراّّيةةةة فةةي انفعاًلتةةه بمحاكةةةاة 

ودونةةةتص أشةةةكاَل اًلسةةةت ِب اِ ، الضةةةيبتشةةةكي ت سةةةجلتص معةةةانَي ، الشةةةوق، وخطةةةرات األسةةةى
شعرية مرتبطة بدًلًلت الحزِن والفةراِق، وتتةوفر المقدمةة الطللّيةة الواقعي الذي يفرغه بقوالب 

علةةى إمكانّيةةة تنشةةيط قةةرائن شةةعرّية فيهةةا بالتأويةةل؛ إذ إنَّ جةةلَّ المعةةاني الةةوارد قابلةةة للتوجيةةه 
( مقدمةةة؛ لتسةةجَل نسةةبة 140مةةو  )(  مقدمةةة طللّيةةة مةةن مج24) الشةةاعرُ  القرائةةي، وقةةد نظةةمَ 

 مقدمة القصيدة عنةةةةةةده.%( من المجمو  الكلِّي ل17)
ضةةةفاء  ويلجةةةأ الشةةةاعُر إلةةةى محةةةاورِة الطلةةةِل، أو انتةةةداِب مةةةن يحةةةاوره بتشخيصةةةه، وا 
صةةةفة األناسةةةي عليةةةه بصةةةيٍغ يحمِّلهةةةا معةةةاني تحةةةرك المتلقةةةي، وهةةةو توجةةةهي فيةةةه خةةةروجي علةةةى 

( بيت ةةةةا ترتكةةةز المقدمةةةةة 36ففةةةةي قصةةةةيدة بلغةةةةةةت )؛ (1)ب المألوفةةةةالتراكيةةةِب المعروفةةةِة، والقوالةةة
 )بحر الكامل(                 :(2)( بيت ةا يقةول16الطلليةّة فيها على )

اااااااُد           -1 قلاااااااُة    مل بلر  اااااااة   ول ااااااادل  لاُ مل  ِ اااااااا  بل  مل
 

تلغ تلااااد   ُطااااَ   ول و   للاااا ل المل ًحااااْ تلاااارل ملر 
(3) 

ااااااْ     ِلااااااألُر   طلدُئحل  -2  اااااااُ  الُحمل ر صل   لااااااا ُب ل
 

ااااااااااُم لا المتأبَّاااااااااادُ   ِلاااااااااااُلمل رلا  ااااااااااألل  مل  ولاا 
اااااول       -3  ِلاااا ل ال ل اااااا بل ِلطلاللمل قلااااُل الاَّاااادمل   ول

 
ِ  لاااااااد   اااااااُ  تلُحياااااااًة ُماااااااي  مل للي  ُل  صل  قلاااااااو 

ُْ باااا   الغلِااااا    -4  اااااُئد لل المل اااالَّ الطلااااو   صل
 

اااااد   لَّاااااةل القلاااااُ  الصَّ ِلا  ل ااااادلا  يلَاااااُ   صل
اااااا       -5  ُِ مل ْ  بلااااااولاُدرل ألد  اااااانَّ ِل ِل  ي    ولصلالااااااا

 
ِلد   ااااااا ُِي  لاااااااا ملا   ُْ ِلبلرا دل ُباااااااال  ِ  ياااااااا الااااااا

 
                                                 

: حسين عطوان، دار الجيل، 115مقدمة القصيدة العربية في العصر العباسي الّاني:( ينظر : 1)
 م . 1982ه/ 1402، 1بيروت، ط

 . 301( الديوان :2)
اهلل الحموي )ت  : ياقوت بن عبد 431 :4كاظمة : موضع بين البحرين والبصرة معجم البلدان: (3)

م. ّهمد : جبل أحمر فارد من أخيلة الحمى، حوله أبارق 1995، 2هة(، دار صادر، بيروت، ط626
 . 89 :2كّيرة في ديار غني.  ينظر: معجم البلدان: 
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ااااا      -6 ِلرلبَّمل ااااا ل  َل لااااْ حل ِل صل ِ  يلااااُدي  ااااُب  ولاح 
 

ُِ ُمااي  الااق ُم  يلااد   الااا ااُي اَم  ْ  صل ِل ل اا  ِل
ااااااارلة        -7  ب  ْ   ل لاااااااون  صل ااااااا ااااااال    ا أدمل حل  وا  

 
 نلااااااااااااااااا َّ ا باَ مااااااااااااااااادُبتلرلاُب لاااااااااااااااااا صلي   

 
 

ااااارل ل ألنيُقااااا  -8 ملا  ااااا  دلارل ألحبااااااب   ول ُِ 
 

ملط لاااااااا ل ألاااااااااِد   ااااااااَل ُ ط رلاباااااااا   ول ملحل  ول
ْل ب ااااا ال  بااااا  اااااواُنًحا     -9  ُ ااااد  للقلااااد  صل  ول

 
ْل البلاااااااااُي النَّااااااااد   ملن باااااااا ِل ول اااااااا ل االرا ي   حل

لل  لنلاُاااااااا يَّ  ااااااا ُ ر        -10  اااااااو  ااااااادل حل  ولاالا 
 

ااااااااا  ْل الصَّ ااااااااا اااااااااي ُأ االملااااااااادُ تلح  َُ  واُرُم ولالر
أوضح الشاعر موقفا شعوري ا تتكفُل المقدمُة الطللّيُة بتأديته بتفاصيَل تبدأ  

 فيها استرجا  لماضٍ  باإلشارتين المكانيتين: )كاظمة، وبرقة ّهمد( اللتين تشعان بقيٍم ذاتّيةٍ 
يدخل المكاُن في إطاره بقي فاع   ليمتد إلى الحاضر شعري ا؛ إذ ))بالمقدمة الطللّية 

الحسّي دائرَة الحنين التي تكشف عمق الع قة بين الذات اإلنسانّية، والديار التي تحرُك 
؛ إذ يصرِّح الشاعُر بزمنين (1)في نفِسه كوامَن الحِب، واألشواق لألهل واألحباب((
 -األوَل  ا بينهما؛ يكتنفُ ا كبير  متناقضيِن متعاقبيِن اتسعهما المشهُد، وأظهَر تباعد  

، وتمخَض عن الّاني  الحاضِر / النقيِض  تأوهي الماضي ارتياحي نفسيٌّ واستقراري عاطفي 
، واغترابي وجدانيٌّ صيَّر األط َل/الرسوَم/ المعاهَد/ الحمى/ داَر األحباِب  ى / داخليٌّ َمرصح 

ِضع ا للمطي الفاعلة، وقد أعياها الّسَفُر  ا ت زِم صورتين حركيتين متبَموص عاكستين: رواح 
إشارة إلى أنَّ اًلرتحاَل فعلي خارجي عن اإلرادة؛ جعل وغدو ا فهي )تروح، وتغتدي( في 
ليبدو فاع   في المقدمة الطللّية باألمر)أرح، واسأل( الشاعر يستنيُب اآلخَر المتخيَل؛ 

منها  عن أهِلها المرتحلين، وًل تنتظرجمادات مؤنسنة ُتسأل  الرسومِ  الذي قرر معالمَ 
وتفاقم جوى الشوق في نفِسه على الرغِم من اإلع ِن عن خواِئها،  الفراق، مِ لَ أَ ؛ لشدة إجابة

 وتقادِم الزمِن عليها فمالت.
 

                                                 

: محمةد عبةد المطلةب مصةطفى، مجلةة 154الوقةوف علةى الطلةل:  -قراءة ّانية في شعر امر  القةيس (1)
 .1984، القاهرة، 5فصول، عدد
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ويؤشر البيت الّالث بة )وقل الس م( امتداَد معاناة الشاعر، وشدَّة غمِّه وتطاوله، 
ظهرت فاع   ناق   فض   عن فعل اإلرسال )بعث( المسند إلى )الجوى( التي تم

للتحّية/الس م )من معهدي( وهو تعبيري ينمُّ عن اغتراٍب مكاني يخلُب قلَب الشاعر 
 ) باألتراح، والكمد، فكان مدعاة لإلخبار عن رجاٍء، وطمٍع بشفاء غلَّة قلبه، وعطشه بة )َعلَّ

بوادر الدمع تعلي   إلط ق التحّية من بعيد، وتحقق السعد بدًللة )عسى( تعلي   لضنين 
بخلها بالعبرات في بنيِة الشرط بة )إن( التي ًل تتوفر على قطعّية حصول الجواب  -

إشعاري بمغادرتها الِخصب، والحياة،  )مسعدي(، ولعلَّ التصريَح بالطلوِل المائ ِت فيه
؛ والنماء، ودنوها من الفناء، وهو أمري يترتب عليه وقوُ  مكروه يحذره هو: الفراق / القطيعة

صداها( الم زم لخواء الديار الذي يقابله فراغ عاطفي لدى )بدًللة توظيف الحدث: 
الشاعر الذي َطِفَق يعلُن عن خوِر قواه في البيتين: )السادس، والسابع( المصّدرين بفعلي 

وخلجات حزنه المتحقق بجملة  النفسّية، ( محدد ا فيهما انطباعاتهاحبس، وأكحلاألمر : )
وهو تأكيد على  األط ل ًل باًلّمد، –دمت جفوني عبرة أكحل عيني بترابها إذا أ: الشرطِ 

)كاظمة، ّبات صورة المكان في الذاكرة الشعرّية ببعدها الشمولي بعوٍد على اإلشارتين: 
انتقاًل  إلى الطلِل في إطاِره المكاني الجزئي بكلِّ ما يتضمن بقوله : وبرقة ّهمد(، و 

بع( ليعوَد في األبيات الّ ّة األخيرة إلى الماضي مسترجع ا ( في )البيت السابترابها)
يؤدي وظيفة  دًللّية  أسهمت في إنضاجها الرؤية  فيه تعليلي  فضاء  شعري ا يتوشَّح بالطبيعة

الذي التأم في المجدب الشعريَّة؛ بالمواءمة الجمالّية، والمجاورة بين نقيضين: الحاضر 
الذي تشكل في مختتمها، الذي عمد إليه الشاعُر بعملّية والماضي الندي ، مفتتح األبيات

تقسيٍم واعيٍة شغل المكاُن )دار، مسرح، محل، مطلع( مفاِصَلها كاملة، وقد تََنَحتص عن )) 
طبيعتها المحسوسة، والمعاتبة إلى طبيعة إلهامّية يتأمل فيها الشاعر بعض ذكرياته، 

وِّر المكاَن، ووظائَفه المسرودة التي تص (1)ويعكس هذا التأمل في صيغة إبداعّية((
انداحت بعدها مشاهد من الطبيعة الحيَّة بحركّية )الظباء، واألسد(، وأجزاء من لوازمها 

؛ ليقدَِّم مناظَر متنوعة، ومقتضيات الصامتة المّيرة، وهي: )األراك، والبان، والكناس(

                                                 

: محمةد عبةد المطلةب مصةطفى، مجلةة 154الوقةوف علةى الطلةل:  -قراءة ّانية في شعر امر  القةيس (1)
 .1984، القاهرة،  5فصول، عدد
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مستغ   إمكاناته الشعرّية  الجماليوصفّية مختلفة تزين المقدمَة الطللّيَة، وتحقُق اإلمتاَ  
إلّارة المتلقي؛ والدفع بالمعنى نحو اًلكتمال والوضوح؛ بانتداب ما ي ئمه من تشكي ت 
أفرزتص تقاب ٍت صورّية مكانّية تبدأ بحركّية الفعل التي توعُز بقحٍط متحقٍق تتابع بعدها 

سمّية ّبات ا بلغ قطٍع ًلزمته اإلليستغرق مقطع ا شعري ا شمل سبعة أبيات أردفه الشاعُر بم
ّ ّة أبيات، مؤكد ا أنَّ المكاَن متغلغلي في نفِسه، حاضري في شعوِره سواء أكان قائم ا فيه، 

 أم مرتح   عنه:
 المقط  ال ان / الحاِر المقط  ااول/ الماِ                        
 /  ير متوُطنةترو  ل  المطَ   وتغتد  مار  أنيق  / متوُطنة                                

 مِالم متأبدة وطلول مائدْ/مرتحل صن ا دار أحباب  منبْ ااراِ والباي /مأِولة
 القل  الصد   محل  طراب                               
 أدمْ   ون  صبرة   -بوادر ادمِ   مطل  ااِد                              

 /  راال بِ  ال و  قول    / مِاينة حِور                 ص دْ ب ا ال با
فالماضي والحاضر لم يكونا متكافئيِن في المقدمة الطللّية؛ إذ اشتمل الّاني على 
تفصي ٍت جعلته يستغرُق حيز ا مكانّيا لغوي ا اكبر من األول الذي اعتمد فيه الشاعُر 

ُر غربَته في حاضِره وتألمه فيه، ّم اًلسترجاَ  الشعوري باإلشارة، والتكّيف؛ أل نَّه يصوِّ
يحاول اًلنعتاق منه بالعودة إلى الماضي لمجاذبته شعري ا، ّم اًلنكفاء نحوه؛ نظر ا ًلنعدام 

 التكافؤ النفسي بينهما.
( في تصوير الرسوِم واًلط ل ليذيَع ويطنُب الشاعُر)راجح بن إسماعيل الحّلي

عبر تشكي ت مادّية محسوسة استقدمها بعناية؛ ليجسَِّد  صورّية ت زمها رؤاه بمرشحاتٍ 
معنوياٍت ت مسها م مسة مجازّية؛ فتمنحها ايجابّية في التلقي؛ قال في مقدمٍة طللّية من 

  ()بحر الطويل   :(1)بيت ا (46اشتملت ) ( بيت ا لقصيدة20)
ِلطَّاااالل           -1 ُي  اااز  ِل بل ل ااا   ُماااي  حياااا المل  الاااقلا
 

ااامالل  يل ااادَ   ِل ألا  ااا ُِ و  َااا  رل  (2)ُباااُ  ُماااي  ول
 

                                                 

 .602( الديوان :1)
َُّة: الجماعة الكِّيرُة ِمَن النَّاِس تعلو َأصواتها، ينظر: لسان العرب( 2)  : )مادة هلث(. 198: 2: الُهل
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ُة الل ااو       -2 ولا ل ِاا  الاارحل ِل االر  ْ  ُباا اا رلاحل  ول
 

تلاااااالل   ِل تلخ  ُحااااا نااااااُي دلو   نَااااااو  صلاااااْ أِل
ااااااا  تلُحلَّاااااااة   -3  ِل  ِو ااااااا ُِي  ِلاااااااة  ُلااااااا    ألرلاُ 

 
اااااااااالل      ْ  ول صل ااااااااا ِّ ْل للاااااااااي دْ تلقل اااااااااُديَّا   ل

ُ  الباُبُليااااااااُة طل  -4  اااااااار  اااااااااي   لصل  اللمااااااااا   زلمل
 

ط  ااااااااا   ربلاااااااااالل   ُِ رلا ل ُب اااااااااْ ُلاااااااااُ    ََّ  تلمل
نلااة       -5  اادل ُدم  ْ  ُلاا  الول   اا ِلا ل اارو  ي    ِلااد  ل

 
اااااااااااولالل   اللت ااااااااااا ل ُريلاااااااااااا   وألح  ااااااااااا   ألحل رب   ول

ا  ال او      -6  ل  يلق تِل ام  للام  يلازل ََّوُ  رلا   ِلُلل
 

ْ  رلالااااااااوم   وألطاااااااادلل  قلللوًبااااااااا  اااااااا    ا احل
ااااااااااااااا ل       ولُ  قللااااااااااااااا    -7   ا تلااااااااااااااازلالل تلروصل

 
ااااارو ل ألو اااااالل    ِ تل ااااااع   ول  ُماااااي البااااايُي ألو  ل

 
 

اااااااب رُُ       -8 ااااااالَّ رائااااااادل صل ِل ااااااارلام    طلُلااااااايأل  ل
 

اااااارل ل ا  ااااااا ااتَل ااااااُي القلصااااااُد للمَّ طَّلااااااأل لصل
 (1)والِاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالل 

 
 للااااااا ل لل  تلاااااااة  نلحاااااااو التَّااااااااّل  يل لّ  اااااااا     -9
 

اااااااااولالل    ِ اااااااااوالل الملحباااااااااييل أل ُنااااااااايي  وألح   حل
 10-        ْ اااااا ِل َِّر اااااا الناااااايمل الباااااابلَ  تل    ا مل

 
ااااااااا ل بلل بلاااااااااالل   اااااااااادل ل ُمن  ْ  صل  للااااااااا  ن حاااااااااا

حشَد الشاعُر في المقدمِة الطللّيِة عناصَر ماديٍة بوقفٍة تأملّيٍة لواقِعه في زمنين  
منقض، وتؤكد حزن ا وآلم ا حاضرين، وتنذُر بخواٍء روحي  تصرُِّح بخصٍب وجداني

تكفُل للمقدمة اًلستحساَن في مؤداها اإلبداعي، وتفصُح في ات شعرّية مستشرف بأدو 
الوقِت نفِسه عن ارتباط شعوري بالمكان/الطلل بدًللة )كاف المخاطب( في: )سقاَك، 
وروضَك( لُيسجَل الشاعُر انتقاًل  زمني ا بانتداب حدِث اًلنتقاِل الماضي )راحت( الذي جاء 

الفائتة آصاله  -)تقضت(  -ة لي فيك( المتبو  بالماضي منسجم ا مع اًلستفهاِم )أراجع
في وهو زمني صوره بالمحسوِس بتشبيهه بالخمرة/المصروفة/البابلية، للمبالغة  ولياليه،

بؤرة  تصرُح بما ؛ بجعل الصورة الشعرّية في لحظات راهنة التأّير، وتفعيل التواصل
ارة اهتمام اآلخر بتوحٍد بين وقِع يستدعي الوضوَح، ويحقُق المتعَة الجمالّيَة؛ باستّ

الذكرياِت في النفس، واّر الخمرة في الجسِد بجعلها مؤنسنة تمشي في ناحيتي عنقه 
                                                 

ةةةدر البةةةري ِمةةةنص َشةةةَجِر الطَّلصةةُح: َشةةة (1) ةةةال : َشةةةَجر السِّ جَرةي حجاِزّيةةةةي لهةةةا َشةةةوك مَنابُتَهةةةا بطةةةوُن اأَلوديةةةة، والضَّ
ِك، ينظر: لسان العرب : )مةادة :  397: 11: (، وينظةر لسةان العةربطلح: )مادة :  532: 2: الشَّوص

 ( .ضيل
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الفانية بالرياح،  -يتوشَّح بها معطفا؛ ليجَد تعلي   لهيجاِن الوجِد بالدمِن، والربو  المحالة 
لحديث النفس في تاملها للماضي  فكانت المقدمُة ))منفذ ا تعبيري ا ؛وتعاقب األحوال عليها

التي  (1)وأح مه الضائعة التي تحولت حرمان ا يرمض النفس، ويمتلك عليها مشاعرها((
تصرُِّح بشوٍق دائٍم، وحزٍن يتملكان الشاعَر ما ًلحت له رسوُم أحبِته، وأط لهم بدًللِة 

اختيارات  رارّية عبر( الذي يقتضي اًلستملم يزل، ًل تزالالفعِل الناقِن المضارِ  في: )
التوجع والحرمان، وهي: )الترويُع، والبيُن، واألهواُل، والبلباُل( في )األبياِت األربعِة 

أحالها الشاعُر مؤتلفة  معبرة  عن ذاِتِه ببراعِة نظٍم؛ بأط ق )الجناس األخيرِة( التي 
اختياري مقصودي وهو  أحوال وأهوال((، و)أوجا ، وأوجال(، و))تروعه وتعروه الناقن( بين

له دوري فاعلي في تنشيط إيقا  المشهد الشعري يتخلُل مضاميَنه النفسّيِة متسق ا معها؛ ازدان 
، وهي محسوساتي تفعُل الجانَب (طلح، والضال، والنسيملابالمنظر الطبيعي بتوظيف: )

 النفسي للمقدمة بتفسيرات تربط مع الواقع )) بع قاٍت عضوّية حّية نابعة من وحدة
التي تبدو متواشجة متحدة في القصيدِة كلِّها؛  (2)الشعور المسيطر على التجربة الوجدانّية((

بوصفها تشكي ٍت لغوّية متعددة معتمدة تعال  مناحي معيشة مختلفة تجمعها لحظة إرسال 
 واحدة .
سعِة بّراٍء معرفي، و وتحتفي المقدمة الطللّية عند الشاعر بذكِر الدياِر الحجازّيِة      

إط ٍ ، تكسباِن التجربَة الشعرّيَة عمقا دًللي ا، وتمنحانها الشموَل، والعموَم، واًلكتماَل؛ 
تحتقُب انساق ا تاريخّية، ومحموًلٍت شعرّية؛ أفاَد منها  بوصفها تعتمُد فضاءات مكانّية

صيدة من ( أبيات لق9في مقدمٍة طللّيٍة بلغت ) يقول الشاعُر في بثِّ معانيِه وتدعيمها؛ إذ
 )بحر الكامل(                               :(3)بيت ا (44)

                                                 

دار الحكمة للطباعةة والنشةر،  : محمود عبد اهلل الجادر،11 - 10( دراسات نقدية في اًلدب العربي : 1)
 .   1990الموصل، 

ابتسةةةام حمةةةدان، دار القلةةةم العربةةةي،  :260( األسةةةس الجماليةةةة لإليقةةةا  الب غةةةي فةةةي العصةةةر العباسةةةي :2)
 . 1997، 1سوريا، حلب، ط

 . 669( الديوان :3)
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ااااااااااي تل ليَّ رلُاااااااااااي ما -1 ِل  قلالااااااااااًما للقلااااااااااد  ألن 
 
 

ما  ُِ رلالااو  ِ  نلحيي  ااا ُبااُ   االرلا ُل  (1)ِلااا  
ااااًبا تل لااااَ  ُمااااي الُحمااااْ   -2  ااااأ صل اااالَّ ُري  ِل  ِللل

 
اااااااااا ا ل الااااااااااُقيما     َ ِلتللااااااااااًة تل لاااااااااا ل ال  مل

لل  -3  ااااااُق  الحياااااااول اااااالَّ الااااااار  بلرُقااااااُ  يلا   ِل
 

اااااااارقييُ   ملُقي مااااااااا حًيااااااااا ُبااااااااألصلْ االب 
(2)   

تلاااااا ل  -4  ااااااُ  ُحااااااييل ملنلح  ب  ِلنَُّناااااا  ِاااااا  الرَّ  أم 
 

ما  و  اااااااا ل الغلاااااارلامل الااااااا ل َل ااااااا  ًِااااااا  لمل  دلم 
 
 

ِل الاااااااُلًما    -5 ِل رل   ُبقلل ُباااااا  ألول للاااااام  ألقلاااااال  للاااااا
 

ااااااُلُيما  ْل ال اااااا ااااااللم  يلُبي  اااااي  ُبااااااُ   ال  (3)صلمَّ
اااول  -6  اااا ألُ اااَي ُمااايل ال ل ْل ألن ااارل مل ااا  ألنلاااا للا 

 
ْل بلرًقاااااا  ااااام  َُ ْل نلُااااااي ما  ُ ي   اااااملم  َل  أو  

اااااا  -7  ِلاااااااُلم تلق تِل ِل المل ااااااا تلاااااارل  ُتل اااااا  ألول مل
 

ااااااااُل الغلاااااااارلاُم قلااااااااُدي ما   ِ ًنااااااااا صلااااااااْ أل  ُدي 
الااااااااُ نُ  -8  اااااا ل  ول ِلُقي  ااااااارل ل ِلالااااااقْ ال  يُ   ول ل

 
ِلُزي مااااااااا  ااااااااَش  اااااااا ل أ ل اااااااا   يلرلاُوحل ي   ل

(4) 
شعرّية  في المقدمة الطلّية مع المكان برؤية ()راجح بن إسماعيل الحّليتعامل الشاعر      

قناعةي معاصرةي راسخةي بجدواها مادة شعرّية خصبة، ذات قيمة معنوّية ّرة بمعنى : تكتنفها 
( ، اًلبرقين، وسلم، والعقيقاد النفسّية ل ماكن الحجازّية : )ينطلق من وعي تام باألبعانَّه 

نص غدتص ديار احبابه فيها ُرُسوم ا بقوله : ) تلك فض   عن إدراكه لقابليتها التوصيلّية وا 
ّرها القار في المعالم ( ينجِذُب إليها؛ فنظَم المقدمَة الطللّيَة ضمن ترسيماتها المكانّية، وا 
 مختزنة أحداثٍ ًلستقباِل ينشط الذاكرة، ويوجهها  ُم بنفوِذ الذاتّية، وبتنبيه؛ إذ يشعُّ القسذهِنه

)اإلنضاء = التعب = الهزل( وقد ظهرت آّاره  :حدث عن نفسّية تنبّق جمالي ا بمؤشراتٍ 
                                                 

ِسيُم: ضربي من السَّيِر سِريعي مةَؤِّر فةي اأَلرض ورسةَمِت النَّاَقةُة َترص  (1) َّةَرتص فةي اأَلرض مةن الرَّ ِسةُم َرِسةيما : َأ
 ( .رسم: )مادة : 242 – 241:  12: ينظر: لسان العرب شدَِّة وطِئَها،

يريد به ابرقي حجر اليمامة، وهو منزل على طريق مكة من البصرة بعد رميلة الّلوى للقاصد  اًلبرقين: (2)
، 2هة(، دار صادر، بيروت، ط626)ت  عبد اهلل الحموي : ياقوت بن 66 :1معجم البلدان: ينظر: مكة

 م .1995
 . 240 :3 سلم: وادي بالحجاز ينظر: معجم البلدان:( 3)
ةِد شةديد صةوته، ينظةر: لسةان العةرب (4) ِت. وسحابي َأَجةشُّ الرعص وص : )مةادة : 274: 6: اأَلَجّش: غليُظ الصَّ

ِد، ينظر: لسان العرب َجَشَش(.  . ادة : هزم(: )م610: 12: الَهِزيم : صوُت الرَّعص
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( في: ) لفاعل  -شدَّة العدو  -( انضيتهن رسيم اعلى نياق الرحلة/المفعول به = )ُهنَّ
( لنحيي الرسوم جالسين، وهي هيأة تؤكد معاناة اجلسفمخاطب مضمر في قوله: )

( لعلَّ جسدّية يقتضيها حدُث الجلوِس، وقد صرَّح الشاعُر بدواعي التحّية ومعاذيرها بة )
معوًل  على ريح الصبا َتهبُّ َتهَبُه الشفاَء، والبرق يسري  التي صدَّر بها بيتين متتاليين

اقل، في الضمائر ظاهرة ، ومضمرة  بين المتكلِم: ) ه ليسقيه الحياة، ونلحُظ المراجعةَ سحابُ 
(، وهيمنة الحواس بأشكاِلها انضيتهن، اجلس، رح(، والمخاطِب: )أنكر، اجن، لست

المتعددة مشعات دًللّية َتَهُب المقدمَة صور ا شعرّية تقدِّم انفعاًلته اآلنّية، ورؤاه بأطٍر فنّيٍة 
( بما شمت، وشممت، وأجش، وهزيمبالدوال : ) تستسيغها الذائقُة بمضامينها، وسياقاتها

ا بين الذات الشاعرة، والمكان شعري ا  حدثُ  ينبُّق عنها من مدلوًلٍت، ويؤشر السقيا اندماج 
ويسقى العقيق، وساكنيه، وجاره تقليد شعري  يسقى الشاعر الحيا، وهي إشارة نفعّية،: )

ََ ؛ متداول( عن مراٍس  ()راجح بن إسماعيل الحّلي المقدمُة الطللّيُة عند الشاعرِ  لتصدَر
قافي، وِخبصَرٍة ُمتَراكمٍة بالتراث يستدعيه بفيٍض شعري ليتماَسكَ  معه، ويتسَق  شعري، ّو

بمواقفه المتعاقبة رغبة بأّبات نضٍ  فّني يتفوق به على واقعه بموهبة شعرّية حاضرة 
 تسعفه. 

 :( مقدمة وص  الطبيِة3) 
ل وصُف الطبيعِة حضور ا )راجح بن شعري ا في مقدمِة القصيدة عند الشاعر يسجِّ

( من %12( مقدمة أي : بنسبة )140( مقدمة من مجمو  )17( بلغ )إسماعيل الحّلي
تنّمي ُيحّمل مشاهدها المتنوعة وقفات اجتماعّية  المجمو  الكّلي لمقدمة القصيدة عنده؛ إذ

لتكتشف بالقراءة، ؛ لشعرية تشارك الطبيعة في إشباعها لحظة التدفق امقاصد وجدانيّ 
عمال  ط ق الفكر، وا  ويجّليها التأويُل؛ نظر ا ًلشتمالها ظ ًل  حسّية تستدعي التأمل، وا 
الخيال )) بتصوير جماليات الطبيعة، وعوالمها؛ إذ تبلورت مشاهدها الحسيَّة في صوٍر 

ة، أو المفاضلة، أو شعرّيٍة وظيفتها إبراز قيٍم موضوعّية، وجمالّية بينهما المماّلة/المقارب
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ا (1)المخالفة في الفعِل، والصفِة، والحركِة واقعي ا، أو ذهني ا(( ؛ ليحقَق الشاعُر بها اندماج 
أوصاِفها، وذاِته الشاعرة؛ باستقداِم صوِرها إلى المقدمِة بعناية، وتخّير مفرداتها بين 

، وتحرير مواقَف النفسِ  لجاتِ خ ؛ فتكون وسيلة  فنّية  لها القدرُة على إضاءةِ يحاكيها بدقةٍ ل
في تصويرّيٍة تستحيُل جماداِتها متحركة  ناطقة ، وكائناتها مؤنسنة؛ إذ يقول بمهارٍة فكرّيٍة 

 )بحر الكامل(             :(2)بيت ا (55( لقصيدة من )24مقدمة وصف الطبيعة بلغت )
دا -1 و  اااااااا ل بلاااااااارل ُبي  قلااااااااد  نل لاااااااارل الرَّ ْ  ول  ِلتل لاااااااا
 

اااااااااااا  مل ر  ل الحل ااااااااااااداول ُري  اااااااااااا ل التلغ   اُم تلر   
 2-       ْ ااااااا رلقَّصل ول ُااااااااي م ل مل الول و  َل الااااااارَّ تلاااااااألرَّ  ول

 
ُي قلااااادلودا  اااااو    اااااَ  النَُّااااااي ُم ُمااااايل الغصل

ِلر ُصاااااااُ   -3  ْ   لولاُئااااااا ل  اااااااابل َل  ولالااااااادَّو  ل قلاااااااد  
 

ااااااادا  ُدي  ااااااابلا ل  ل ََّ ِل ال اااااااي ًبا ُبااااااا  للاااااااُب  َل
اااااااااقلاُئُ   -4  ََّ اااااااااُد ل ُبال رل ل ولالنَّاااااااااورل يلح   نلاااااااااو 

 
دا  ااااااادلو  خل يل ملبلاُااااااااًما  ول ِليلاااااااو   ِلتلااااااارل  ال

ُي ُماااااايل النَّاااااادل     -5  ااااااو  يلااااااادل الغلصل  ِل لااااااأليَّ أل  
 

دا  ِل صلقلااااااو  ِلنلااااااا   ْ  ولالطااااااَل قلااااااد  للُبالاااااا
اااول  يلُ ااام ُمااايل اَلربلاااْ     -6   َ ااابلا نل ي ااا ل الصَّ  حل

 
دا  اااااااااو  يلاااااااان  لأل صل اااااااااً ا  ول اُت لااااااااا ُما   نل لحل

ر   -7  ْ  ولالاااااااااول ااااااااادل ِ   ل ُلااااااااا ُدُ  مل رول ااااااااالل ول  دل قلب 
 

دا  نلااااااو  رل  ل اااااا ل الَزِلااااااو   ُِاااااا  اار ُم يلق ُدمل
 
 

ااااااايلمل نلاُصااااااا   ُماااااااي  قلط ااااااارُُ     -8 ااااااا لو  ل ألب   يلغ 
 

اااااااااادا  ُري  نلاُتااااااااااُ  تلو  ُِاااااااااا  ول   لل  ااااااااااو   ِليلحل
ااااااُدُ      -9  ِلااااااْ ُمااااااي  ُصن  ااااااا ول  ولالطَّااااااَل يلن  اااااارل مل

 
اااااااُر االقلااااااااُ    ِلااااااا   لغ  اااااااي داِلتلااااااارلا ل  ُِ  نل

 10-         ْ اااااااابلغل ِلألا  ْ  ُقطلاااااااا ل الغليلااااااااوُم  لَّقلاااااااا ِل تل  ول
 

اااااااادا  ُدي  ااااااااُ  مل ُلي  ُقااااااااُ  ُ اااااااادًّ صل ِلو   ُمااااااااي  
تنتظُم لوازُم الطبيعِة مادة  شعرّية  تتملك وجداَن الشاعِر؛ إذ تدفقتص في مقدمة  

بالجمالي التي وصف الطبيعة قيمي محسوسةي محيطةي يهتزُّ لها المتلقي، ويطَرب بمشاهِدها 

                                                 

: د . شةريف بشةير احمةةد، 242( مقدمةة القصةيدة فةي الشةعر الموصةلي فةي القةرن الّةاني عشةر للهجةرة :1)
م/ شةعبان 2013، حزيةران 4، العةدد12مجلة أبحاث كليةة التربيةة األساسةية، جامعةة الموصةل، المجلةد
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كد ا  ُتشكُِّل من وصفها واقع ا مجازي ا يتحُد مع ذاتّية حاضرة؛ بانتخاِب صوٍر تستدعي
معان نظر بتجاوزودقَة فهمٍ  ذهني ا، المعنى الحقيقي بالشعري؛ فهو يبتد  المقدمة  ، وا 

، والصامت( باستقدام الربيع شعري ا؛ إذ ينشُر خض رَته بتداخل أجزاء من شقيها: )الحيِّ
برود ا تكتسيها األرُض، والورق تكرر التغريد مبتهجة في فضاء أسهمت في رسِمه الصوُر 
المتحركُة، وتآزرتص في تشكيله مجتمعة ؛ بدًللة اًلسمين: )قدود، ومباسم(، واًلفعال 

، وينفُح، وينُّر(، واألَ  عال الماضية: )رقصت، ولبست، وتعلقت، فص المضارعة: )يفضُّ
ّية بالجملِة الفعلّيِة : )ترجُع التغريَد(، واللونّية؛ إذ يشتملها الروُض وأسبغت(، والسمع

، واًلقاح، والغيوم( والّلمسّية بة )خدود، وعقود(، الوردوت زمه، وهي : )النَّور، والشقائق، و 
والشّمية بتداول: )التأرج، والنفحات، والمسك، والعود( بفيض حسّي ًلفت، وقوة تشخين 

؛ بأنَّ الغصَن راقصةي قدوُده يتحرُك بغيِره )رقصت للروض ليعبق طيب   ا وسيم ا حسن ا، معل  
ا باألنداِء والطِل دًللة على  -كف النسيم قدود الغصون(، والدوح شاَب فرُعه  اكتسى بياض 

الزهو، والخصوبة بالتكميل )شيبا به َلِبَس الشاَب جديد ا( الذي ينمُّ عن مفارقة؛ بجعل 
ّ ا بصري ا( أسبغه على المنظر؛ الشيب من مَحِقَقا ت الشباب، والنَّور ُتحدق في الشقائق )حد

ليرسَم صورتين تشبيهيتين ألَحق فيهما المحسوَس بالمحسوِس، وجعل الفرَ  أص   : )النَّور 
ُتعلي جمالّية مقدمة وصف = مباسم(، و)الشقائق = خدود(؛ ليحقَق ندرة  تصويرّية ، وفرادة  

جياِد ألحاِق متعَة التلقي بالحسّي، وتبلغ البيانّيُة ذروتها؛ بانتداب )كأن( إلالطبيعة، وتزيُد 
ا، لترتكَز الصورة أالغصوِن َتَتسوَّر الندى، والطل شعري ا ب جياِد الِنساِء تتقلد عقود ا بيض 

ر الشاعُر  على ّ ّّية : )تشخين الغصون، والصبا، والتشبيه، واًلستعارة(؛ إذ يصوِّ
با نشو  بى، وعودها المتضو  في )البيت السادس( .الصَّ  ى بنفحات مسِك الرُّ

بالجمِع بين الوروِد ًلنتظامها  في مقدمة وصف الطبيعة الشاعروتظهُر عناية 
في األرض، وتتابعها بشكل هندسي، والجيش يتقدمه قائده، ويزيد القطُر األولى نصاعة  

لصفرتها لتعلو الغيوم، وتنسحب فتخفي  متورد ا في وجناتها لينّره على ّغور األقاح ذهب ا؛
 يجابّية تعتدُّ ا  ها المديد دًللة على إحكام الخلق، وطيب الحال، و شمَس الروِض باألفق بظلِ 

دلود  بقوله تعالى:  ُ لٍّ مَّم  ول
( تواص   فترى . فتراهالرؤية مرتين: ) ، ويؤشر تكراُر حدثِ (1)

                                                 

 . 30سورة الواقعة، اآلية :  (1)
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أمري استلزَم تأمل محاسِنها، وهو الدفع به إلى ، و مع المخاطِب؛ لتعميِق أّره إمتاع ا لآلخر
  العنايَة بالمقدمِة التي تحتويه.

بخياِله الخصب في مقدمِة وصِف  ()راجح بن إسماعيل الحّليويمزُج الشاعُر 
( بيت ا بين الشعور اإلنساني 43( بيت ا لقصيدة بلغت )17الطبيعة التي تشكلت من )

                                                         :(1)ة بمداركها المادّية المتعددة؛ يقول فيهابتجلياته المعنوّية، ومظاهر الطبيع
 )بحر المتقارب(

ا -11 م  أريلااااااااااام   اااااااااااأليَّ الاَّاااااااااااحل و  رل  ول
 

ملنلاااااااااااا   اااااااااااية  ألد  َو ُِااااااااااا  رلق اااااااااااُم مل   ل 
يااااااااااااااا -12  ِل الحل    ا بلا لرلت اااااااااااااا ل  لاااااااااااااا و

 
ُِااااااا  بلاُناااااااُ  ِاااااااان   رل  اااااااْ الَاااااااا   َل  نْمل

اااااااااادَّ الَُقيااااااااااا -13  رل خل ي  قلبَّاااااااااالل النَّااااااااااو   ولاُ 
 

اااااااااااااا ل ألصيلنلاااااااااااااا  ِلاااااااااااااتَّأل نلر  ل  ااااااااااااااُ  
ْ  ور ل ألورلاُقااااااااااااااااااا ُ  -14  ِل ي  الااااااااااااااااااا ل ولاُ   

 
ااااااااااااي  نااااااااااااا  اُنااااااااااااُ  صل   لنلي نلااااااااااااا ُبأللحل

ْل ُبااااااااا  الطَّااااااااار ل ملااااااااااتل ُلًيا -15  ل ااااااااا  أل ل
 

اااااااااااااادً  للاااااااااااااا ل     رلنلااااااااااااااا   ِل لااااااااااااااأليَّ  ل
ِ ااااااا ل ُمااااااا -16  ااااااارل اال َل قلاااااااد  نل ي  د ُنااااااا ُ ول  

 
 صلااااااااااااْ االرُم ُمطرِلاااااااااااا ل ااد  لنلااااااااااااا 

اااااااادل  ُماااااااايل الط يااااااااُ  ملالااااااااتل  ُرًِا -17   ِ  ِلأل
 

الاااااااانا  َاااااااا  ملاتلح  اااااااادل  ُماااااااايل الول  ولألب 
اااااااااااارًا -18  َُ اااااااااااادا نلا   لااااااااااااأليَّ الربياااااااااااا ل  ل

 
ق ااااااااااادلُم موااااااااااااْ بااااااااااارودل ال لنلاااااااااااا   ُبمل

اااااااااااااااالطلاُن ا -19  ْ  لال اااااااااااااااادل  ِ  أُو اارمل أل
 

ااااااااا   اااااااارل مل خل اااااااا  أِل  يلق تلنلااااااااُْماااااااايل الَو
تتكامُل في مقدمِة وصِف الطبيعِة شعرّيُة المكاِن/ الروِض بتفاصيَل تتابعتص بأطٍر  

لغوّية تنشط في الذهن؛ إذ يستغرُق الشاعُر في وصِف جمالياته بجزئياٍت أجملها ببنيِة 
دًللّية أسهَم  اتشبِه الجملِة : )وروٍض أريٍض( التي شكلت ّ َّة محاوَر حملت مسار 

 ُر الطبيعي في إنضاِجها، وهي:المنظ
تمظهرت فيه الطبيعُة منطلَق دخوٍل إلى عوالم الذات وصوًل  إلى  المحور ااول:

الموضو ؛ بانتخاب أساليب شعرّية؛ لبناِء مقدمة وصف الطبيعة غلَب عليها طابُع 

                                                 

 . 711وان الدي( 1)
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 التكّيِف الصوري في تجسيِد المعالِم المنظورِة، وتشخيصها، ّم إيرادها بتسلسٍل زمني
يحاكي أولوياتها الكونّيَة الَخلصِقيَة بالسببّية، بمعنى: أنَّ الشاعَر التزم تتابع ا منطقي ا من 
خ ِل السَّحاب المرقوِم الموشى بّياب كاألدمن نضار ا بزمٍن ليلي، وهو أسٌّ ماديٌّ 

في للقطر/كؤوس الحياة تباكُر الروَض/المكاَن في زمٍن نهاري لتمنَحه الرواَء، والحركَة 
( ليتحوَل الشاعُر في المقدمِة مشى، وانّنى، وقبَّل، وفتَّحالشعر، والحقيقة؛ بدًللِة : )

 المشكِل لها إلى المنفعِل بعالِمها الذي يروُم نقَلُه باًلنفعال الشعري.
بدا مكم   لألول منبّق ا عنه، إنعاج فيه الوصف إلى الذاتّية عبر  المحور ال ان :
)سجعت(، وظ له النفسّية المتحققة بجواب الشرط : )غنينا المّير الحسي السمعي 
دون معاينة: استدعت تحريك الطرف )َأَجلصُت( مستكشف ا، بألحانه عن غنا( من 

ا جماَل الروِض بدواِم النظر، والتملي ببهائه.  ومستوضح 
فيه الطبيعة مؤنسنة تحتفي بما يحتفي به الشاعر منفعلة  أعلنَ  :المحور ال ال 

 من الروض إلى األرض؛ فالروض ينشر، ويهدي، ويبدي، والربيع ينشر، نتق   معه م
ا؛ إذ تتوسط ذاته محوري وصف الطبيعة : )الروض، والربيع(،  واألرض تهدي؛ ابتهاج 
 وك هما مبعث سروٍر له؛ األول: بجماله وألقه، والّاني: بمؤدياته النفسّية، وظ له

 .النفعّية  
 :( المقدمة الخمرّية4) 

( من الخمرِة موضوع ا للمقدمة؛ فبلغت )راجح بن إسماعيل الحّلييتخُذ الشاعرُ 
%( من المجمو  الكّلي لمقدمة 10( مقدمة؛ لتشكَل نسبة )140( من مجمو  )14)

القصيدة عنده، التي بدتص مسرحا شعري ا للتلويح بمسارب ذاتّية؛ بوصفها بؤرة نصّية تتوفر 
لتي تمكن من معالجة سياقات مختلفة باًلعتماد على قيِمها على حشٍد من الُبنى الدالِة ا

ا في أحيان كّيرة على تفاصيلها الدقيقة،  الحسيَّة المتعددة؛ فشر  الشاعُر في تداولها معرج 
وهو أمري أعطاها امتداد ا واسع ا، وأّر ا كبير ا في تشكيل المقدمة، وصياغتها، وتوجيه 

 تجربته الراهنة، وتحددُ  رسِم لوحاٍت شعرّية ترصدُ  وتدعيمها بقرائن أسهمت في، معانيها
مواقَفه من الخمرة في المقدمة؛ نظر ا لتأّيرها  ، وتوضحُ ذوقه الخان، ومنطقه الشعري

تجعله )) مستعد ا للتأّر بها بما تحدّه فيه من توتر، وجذب  حسيَّةٍ  افِذ في المتلقي؛ بقيمٍ النَّ 
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ُة جزء ا من ّقافة الشاعِر، ونظاِمه المعرفي، ووعيه ذهني، وسلوكي؛ فتكون المقدمُة الخمريّ 
ل الشاعُر  (1)ا واقعي ا من حياته اليومّية، وسلوكه المألوف((الجمالي، وليست جزء   لذا عوَّ

عليها في إخراج مضامين تتكفل رؤاُه اإلبداعّية بتنشيطها، وتفعيلها، يقول في مقدمة 
 )بحر البسيط(                      :(2)ت ا( يب40( بيت ا لقصيدة بلغت )19خمرّية من )

ط لاااا ل  -1 ُم ول و  اااتلدي ر الااارَّ لاااْ ملا  ْ  صل ِلااا  طلا
 
 

للت ااااااااااا ل ُ   ااااااااااارلا ل    ِللل ااااااااااار  ُبالَّاااااااااااُ   ألو 
تلاااااااااازَّ مورقلاااااااااا ل  -2   و ي ُللغلصااااااااااُي أي  يل  

 
يلن  ناااااااااا  ُلغناااااااااااُ  الااااااااااورُ   لنَّااااااااااا ل    ول

ُْ ملغ تُنًماااااااا -3  ُِ اللَّااااااا ا للااااااا  ِلقلاااااام   لاااااااْ خل
 

ِلُلطلاااااااار  الاااااااادَُِّر  ل   لااااااااا ل ألو     قلاُت لااااااااا 
امحاااااة   -4  رلا ل  ل ااااا   اااااي  صل اااااا اصُتااااا لارِل صل  ِلمل

 
ااا ا الماااا ل   َِّ  (3)تلُلاااييل ُصطً اااا   ا ماااا اِت

 
 

ِلقلاااوُل ُب اااا   -5 ُْ  لااارم  لل ااا  ِااااصُ    صلاااْ ُبن 
 

يلاااااااااا ل   لااااااااا لرولاُ  ُ ح  حااااااااا    ول ْ  ول اااااااااو  مل
ِلرًحاااااا -6    ْ لَّااااااد اااااااد   ول مل ْ  ُب ل  اللااااااو صلرَّالاااااا

 
اامَّا ل   اا  صل رلُة الُب ااُر مناا ل  ِو ااخ   ِاا  الصَّ

ًْ ُمن  اااا ُ لاااْ  لنااا    -7  ااا ل ألاااا  للااام  ياااأُو رل  
 

اااااااأِولل اااااااارَّا ل   ِل اااااااا المل ب ْ  رل اااااااو ِل  ولال 
متحرك تت زم فيه الزمانّية /  يصدُِّر الشاعُر المقدمَة الخمرّيَة بمنظٍر طبيعيّ  

لتشكيِل مقاطع شعرّية نتظمت فيه المقدمة الربيع، والمكانّية / الروض؛ ليكوَن مشهد ا ا
متراصة؛ إذ يستدعي الفعُل الماضي )طافت( المسند إلى الُسحِب الرواَء والخصَب الذي 

اآلني باعتماِد ( ينفعل بها الشعور آن للغصن أن يهتز( :ت زمه صوري حسّيةي متتابعةي 
إلح ِله بدي   تخلله األنس، ويه البهجةُ واقع شعري تسودُ  محفز ا أساس ا إلقامة الطبيعة

يجابّيِة للواقع المعيش لحظة اإلبدا  التي أقامت نضارَة المشهِد، وانعكاساِتها النفسّيِة اإل
                                                 

: د . شةةريف بشةةير احمةةد، 230( مقدمةةة القصةةيدة فةةي الشةةعر الموصةةلي فةةي القةةرن الّةةاني عشةةر للهجةةرة:1)
م/ شةعبان 2013، حزيةران 4، العةدد12مجلة أبحاث كليةة التربيةة األساسةية، جامعةة الموصةل، المجلةد

 .ه1434
 . 113( الديوان :2)
ا (3) َمُح ِجماح  ةَل َأن ُيَطلَِّقَهة الجامحة: َجَمَحِت المرَأُة َتجص ِجَها: َخَرَجتص ِمةنص َبيصِتةِه ِإلةى َأهلهةا َقبص ا، ينظةر: ِمنص َزوص

 ( .جمح: )مادة : 426:  2: لسان العرب
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حقيقّية، أو متخيلة من جتذاب اللذات، واخت سها باغتناِم أوقاِتها إلشبا  رغبات تعلي   ًل
( جامحة، تلين): اختيارين هما (؛ إذ تظهُر المفارقة بين قم، واعكفخ ل فعلي األمر : )

معتمد ا جملَة الشرط، واًلستعارة مع ا لتلبية طموحات فنّية، ونفسّية باتساعات دًللّيٍة 
 تلينُ متمنعةي أفرزتها اًلستعارُة التي رسمِت الموقَف بدقٍة؛ فالخمرُة امرأةي عذراءي جامحةي 

ير اًلستعاري؛ بدًللِة الشرِط بالماء الذي )يفض بكارتها( من مرشحات التعبعطف ا منقادة 
ا بكنيٍة اشتهرت بها: ) بنت المتحقق بة )إذا(، ونلحظه يطلُب العكوَف على الخمرِة مصرح 

بالغة  في اجتراح شمائل لها، ( بمنطٍق أحالها حياة لألرواح تتوالد منها األفراح محقق ا مكرم
فيها سماتي اجتماعّيةي،  تنعكُس ي الشعرّية، الت ها تصوير ا باللغةِ وتأكيد تأّيراتها في شاربِ 

)راجح بن إسماعيل وعناصُر واقعّية لها أبعاُدها النفسّية في المتلقي؛ إذ يقول الشاعرُ 
 )بحر البسيط(                              :(1)الحّلي(

ُي ُمن ااااااااااا ل  -9  ُدنًّاااااااااااا ُحاااااااااااييل تبزللااااااااااا ل  ولألد 
 
 

ِلااااا ل   ِلأ ِلااااو  ٍِّ ول ِلصاااااحةل قاااا  (2)يلن ااااا  
 

ااااااام ا -10 َِّ اااااااا تل ل  ولصلاُطني لاااااااا اااااااادِا مل
 

ِليل  ُااااادل ُمن  ااااا الصاااا ول أق اااا لا ل   ي   صلصاااار 
 

ُِ ملَااُرقلةً  -11 ُِاا  ال لااأ َلمالاا ا    ْ  ولا بلاادل
 

ّلااااااااااْ دل ااااااااااْ ال لمااااااااااااُ  اا ل    ُ اَّ ول ل
 12-   ْ ُ للااا  تلُقاااي م صااا رل ألولااا  االلبلااااُ  ُ ي   ل

 
اااااااااا رلا ل   لااااااااااومل م  لي اااااااااا   ُمن  ااااااااااا ولصل  حل

 
ااااااااُر    لُمااااااال   -13 َل ُِي اااااااا  ااااااا َّ   را     ا صل
 

بلااااااااا ل   ُليااااااااُ  ُماااااااايل االوزلاُر ألص  ْ  صل  خل َّاااااااا
 

تلااُدلل الااا -14  ِ ِلْ ُب لااا نلاااُصمل االط اارلاُ  مل اا  يلا 
 

ااااااااز    ِ ط لاااااااا ل  لم  طلاااااااااُ  ي ااااااااا ل   ألص   ولايمل
 

وظيفة  إشارّية  تفضي إلى دًللٍة  (3)()قس بن ساعدة تؤدي الشخصيَُّة التراّّيةُ 
فق مع منطِق الشاعِر، ومعانيه المرسلة، وكأني به يؤكد بها استحكام الخمرة عقل تتوا

                                                 

 .114- 113( الديوان :1)
 : )مادة : فأفأ( .119:  1: الَفأصفَأُة: ُحبصسةي في اللَِّساِن وَغَلبة الَفاِء َعَلى الَكَ ِم، ينظر: لسان العرب (2)
ق  23قس بن ساعدة بن عمةرو بةن عةدي بةن مالةك، مةن بنةي إيةاد: أحةد حكمةاء العةرب )ت نحةو هو  (3)

 .196: 5(، تنظر ترجمته: األع م: هة
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بتلقائّية من غير تفكير؛  هُ أفعالُ  فتأسره؛ وتغير ُخلقه، وأمزجته، وسلوكّياته، لتصدرَ  شاربها
فكما أنَّها تنسي قس ا فصاحَته ليغدو فأفاء؛ فأنَّها تنسي الشاعر همَّه؛ فينتقل حاُله إلى 

صافيه ًل تعكر صفوها أقذاء مفع    (عاطنيها، وهو الفرُح؛ ليبرَر طلَبها من الساقي )الضدِّ 
، ويستمر في تصويرها بالمحسوس فهي شمسي )َناِعم اأَلطصَراِف(المدرك اللَّمسي بقوله : 

مشرقةي في الكأس تتألأل فتجلو دجى الظلماء بمبالغات ُتعَتمد مؤكداٍت للمعنى؛ إذ تقيُم 
ذرائعّية  -األعذاَر لذوي األلباِب إنص جهلوا حلوَمهم، وتخفُف أعباَء الزماِن، وأوزاَره الخمرُة 

 طالما ألحَّ الشاعر على تكرارها بفاعلّية التصوير البياني المتقن في المقدمة الخمرية.
)راجح بن إسماعيل عنصر ا بارز ا أسهم في رفد رؤى الشاعر وتتشكُل الخمرةُ 

قدراُته الشعرّيُة في جعلها تتقمُن دًلًلٍت من خارِج سياقاِتها؛ لتصرَِّح (؛ إذ أسعفته الحّلي
بمعاٍن ترتبُط بالذهنّيِة المستقبلة؛ لتهيمَن عليها، وتطرَب بالخمرة معنوّية بالشعري؛ ففي 

( بيت ا 62)اشتملت ( بيت ا لقصيدة 33مقطٍع شعرّي من مقدمة خمرّية طويلة تشكلت من )
 )بحر السريع(                                         :(1)يقول
اااااااااا -22 ًِ ااااااااااُ  ألُ ااااااااا   دلاُصيل اااااااااا رلاُ   صل
 
 

اااااااااام    ل اااااااااُ  الل  ل ُْ ُبخل  طلااااااااارل ل البلطلااااااااااا
ِل ملالااااااااااُتي ُق ا -23  ااااااااااُو قلاااااااااام  ُ لااااااااااْ لل    ول

 
نلااااااام    ِل أل   لااااااْ  ول اااااا ن  اااااارُ  دلِاااااار  صل  ُلصل

ااااااااااااي طلانل ل  -24  َل ِل  ااااااااااااا  ولال لااااااااااااَم  ي  نلا ل
 

ااااااااامِلللاااااااا ل ُب لااااااااأ   ِ  مناااااااا   أو  للاااااااا   ُب ل
 25-   ْ ي  صلنَّالااااااااااا م واُ    يَّ ابنلاااااااااااةل ال لااااااااااار 

 
ْ  ُ اَّ ُبَااااااااااار   ُ ااااااااااارلام    ُ يلااااااااااا اااااااااااا حل  مل

اااااُل ُمن  ااااا ال لتلاااااْ -26  قلااااارل ال ل    ي  اااااْ ول
 

ااااااااااطل الغلااااااااادم    َل ُاااااااااا ل الَااااااااايخل نل ت    ول
ااااااااارُب ا -27  َل ُِااااااااا   ِل  ااااااااا  ُ يَّ الَّااااااااا   امل

 
ااااااادم    اااااااا ل المل  أولاااااااْ ُباااااااألي  يلَااااااارل ل مل

ا من واقٍع   بائٍس رسَمُه بلغٍة شعرّية منحتها الخمرُة الحاضرُة يروُم الشاعُر خ ص 
توسُِّع دائرَة  وتجّلي أبعاد ا ذاتّية  قامت ترسم واقعا مجازي ا بدًلًلتها اإليحائّية،  فاعلّية  تعبيرّية  

تتوسطهما الخمرُة، التلقي؛ إذ يعتمُد المقطُع الشعريُّ المقارنَة بين زمنين: راهن، وقابل 
ري ماديٌّ ًل يفضي إلى اتزاٍن شعوري؛ فالشاعر يتخُذها مهرب ا من واقٍع ارقه؛  وهي مّؤ

                                                 

 .635( الديوان :1)
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اأكَّر  بجعِله يمتزُج بالموضو  الشعري؛ فيستحيله وفاعلّية ، وقدرة  على تمّيِل ، نضج 
تنقل تضجر ا  فهامّية  وظائف جمالّية  ذات طبيعة إالرؤى، وتجسيِد المواقِف؛ إذ يحقُق األمُر 

من وضٍع اجتماعي يشكو تماديه؛ فراَح يذيُعه شعر ا مصيِّرا )طرَف البطاًلت، وخلَع 
نص توفرا على  الّلجام( في المقدمة الخمرّية معادليِن نفسييِن، وداعمين دًلليين يلوذ بهما؛ وا 
ها م ذي غياب الواز  الشرعي، واًللتزام األخ قي في السلوِك معدد ا فضائلها؛ فيزعم أنَّ 

يذهُب شيطان الهمِّ المناجي، فض   عن عنايِة الكراِم بها يشربوَنها عانس ا معتقة ؛ فُتكسي 
الفتى منهم وقاَر الكهولِة، وتكسُب الشيَخ الهرَم فتوَة الشباِب، وعنفواَنه، ليؤكَد في )البيت 

ا، وقم، ولذ( :  األخير( دعوَته لصاحبه بأجابة داعيها: )اجب راكض 
 

 ا    داصي ا                         ت اْ ال تْ وقارل ال  لُ                             
ِل ِااام   ِل   لاااْ قااام            ي  نا اااا الخمااارة                     ِااا  المنطااا         ل اااُو

 الَِر                  
                 ِ                                 نَاطل الغدمُ  ت ا ل الَيخل                           ل   ب أ

ليتخَذ المعنى حركة  دًللّية  متضادة ؛ ألنَّ ال ئَم     المرشَد      الناصَح ًل 
 طاعة له في آخر المقطع؛ بدًللة خلع اللِّجام في أوِله . 

 ( مقدمة الَ و 5) 
اقف معيشة؛ مقدمة الشكوى بمو  ( يوشِّحُ )راجح بن إسماعيل الحّلينلحُظ أنَّ الشاعرَ      

يلتزُم أداء  شعري ا نفعي ا  فجعل ليحقَق توازن ا نفسي ا في واقٍع اجتماعي البَسه ّوَب الحزِن؛
وظيفٍة انط ق ا من أبعاٍد يخفُف آًلَمه، ويبدُد حيرَته بلغٍة شعرّيٍة تميُل إلى الوضوح؛ 

رادة واعيةإ من ( قصيدة 12معاناِة، وقد صدَّر لةةةةةة )تروُم تعميَق اإلحساِس بال فهامّية، وا 
%( من المجمو  الكّلي لمقدمة القصيدة في 9لتبلَغ نسبة ) بمقدمِة شكوى؛( 140مجمو  )

( أبيات من قصيدة قوامها 6ديوانه؛ إذ يقوُل في مقدمة شكوى من الزمان، وأهِله شغلت )
 )بحر الطويل(                    :(1)( بيت ا33)

                                                 

 . 482الديوان: ( 1)
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اااااااادمل  -1  زمااااااااان   المااااااااا يتِااااااااا  صل
 

 وحتَّاااااااامل ِااااااا  قياااااااد الم لاااااااة اراااااااا ل  
 أمااااااا تااااااامأل اايااااااامل بااااااابي ن يبااااااة   -2 

 
ُي  اااااااااااا وي ق ااااااااااا ل   مل اااااااااااا ُماااااااااااي  زل  يقو 

 ِااويأل القااواِ   لاام  تلحااومل صلااْ المنااْ -3 
 

  مااااااً   و ااااام صنَّاااااا تلصاااااَد  وتصاااااد ل  
 أا صااااح    الاَّااايُ  يمِااا    ا نباااا -4 

 
ُِ ل زمااااااي  ِيااااااِْ ِااااا  مرامااااا  ول    يلاااااا

ااااااي  لليااااااال    ا طلغلااااااْ    -5   وماااااااتخير  مل
 

ُْ الملتلغلط اااُر ل   اُد لاااا حيااا ل الحل  (1)أل اِاااا  ول
 6-   ْ ِلاااااا ْل الاااااادَُِّر يلوًمااااااا تلتلابل ي  نل لبلااااااا  ولا 

 
اااااااُد ل   ط ااااااا ل دلا ياااااااُ  مغ   يلنل  الااااااا لا  والخل

اااز  بااي يوااا  -7  ااي   ا الاا   ُمااي   ل مل  ول
 

 (2)واااااا يلاااااد ل بااااا م قللاااااْ: المبااااااُرزل ي 
الشكوى؛ فقد ظهَر  بصور تأتلف؛ لتجسيِم فكرةِ تشعُّ المقدمة بنقٍد، وتذمر يؤدى           

( داعم ا مضموني ا يرسِّخ قيم ا ع َم، وحتَّاَم، وأما، وأًل، ومناًلستفهاُم بتوظيِف : )
، وأحوال شعورّية، ويشرُح رؤيَة الشاعِر المعاصرة لواقعه ويفسِّرها؛ بتأشير سياقاٍت معيشة
قيُد المذلِة، يشكو استمرارها؛ بانتخاب اختيارات بدتص فاعلة  في مقدمة الشكوى هي: )

( التي تقرر سلبيات يكابدها الشاعُر تستقر في موضع وحيُف الحادّاِت، ونكباُت الدهرِ 
اًلستنجاد من وطأة الزمان بدًللِته الكّلّية باأليام، وهي فاعلة السماح ببنية اًلستفهام : 

من زيف أهلها،  األيام( إدانة للواقع المعيش، ويأتي المضارُ  )يقومها( أما تسمُح األيامُ )
ويهذبها بايجابّيٍة أرجأها الشاعر؛ مسترس   في الشكوى بعدم جدوى القوافي سبي   إلى 
المنى؛ إذ تحوُم حولها، وًل تصادفها بشعرّية )كم التكّيرّية( التي تكررتص مرتين في )البيت 

مضاء؛ بّ ّة أبيات ( كالسيفلّالث(؛ ليفتقَد الشاعُر الصاحَب / المعيَن المقيد بالتشبيه )ا
بدت متراصة نظم ا، ومعن ى بحرف العطف )الواو( الذي كرره عشر مراٍت، فض   عن 

                                                 

 ( .غطف: )مادة : 270: 9:والتجبر، ينظر: لسان العربالّتَغطصُرف: التَكبُّر  (1)
 :10، تنظر ترجمته في : الكامل في التاريخ:السلطان ص ح الدين األيوبي الظاهر غازي بن( يريد 2)

هة(، تحقيق: عمر عبد الس م تدمري، دار الكتاب 630: أبو الحسن عز الدين ابن األّير)ت 296
 . 113: 5وينظر: األع م : . م1997هة / 1417، 1العربي، بيروت، لبنان، ط
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نص نكبات(؛ ليجَد اإلجابَة في )البيت  ذا طغى، وا  جمل الشرط المتتابعة، وهي : )إذا نبا، وا 
ا باستفهاِم العاقِل بةمقدمة الشكالسابع( من   )من(؛ ليكوَن جواُبه جواب ا لما تقدَّم .وى متخلص 

ُر الشاعُر بّث شكواه من واقعه مصوِّر ا جوَره، وعدم وفائه ألهِله؛ بمقدمٍة تمتزُج       ويّؤ
بالحكمِة ًلستزادة التأّير، وتأمين الفهم الجمالي، والموضوعي؛ وًلسيما في مقدمِة قصائد 

                                                           :(1)( بيت ا42( بيت ا من قصيدة بلغت )24ي مقدمٍة بلغت )ّراء؛ إذ يقول فال
 )بحر الخفيف(

اااااااُي الَرقااااااااُد ال  اااااااويل  -1 ْ  صل ِلااااااا ا   ي  تل ل
 
 

 ِلالاااااااااات ر  ُماااااااااايل الِيااااااااااوُي صيااااااااااويل  
 2-   ْ ْ  تلحّ  ااااااااااااااااااا صبلاااااااااااااااااارا ِلاااااااااااااااااارا  زل

 
ااااااااااا لْ    َ ِل يل  ُب ااااااااااايَّ دا   دلِاااااااااااييل لاااااااااااي

اااو -3  ااار  صلاااْ ال ل ِلاااو الااادَِّرل حاااييل يل    ول
 

اااااااااا ويل   ِلااااااااااو خل ااااااااااا ل  ول  ُر يلاااااااااااامل الِو
اااااااااااااااي ا -4  ُِ ِلاااااااااااااااة  يلق تل ُني  ْ  مل  يلقل اااااااااااااااا

 
ْ  ِاااااااااااا  طلاااااااااااايَُّ يل الاااااااااااا لويل   رل لااااااااااااا  حل

ااااااا نلااااااا -5  ْ  ُبمل ْ  نل  ًاااااااا ألدللَّاااااا   لاااااام  أل للَّاااااا
 

ب  لااااااااااااااا مل  تلااااااااااااااويل   ْ  ول لاااااااااااااال  ُبحل  للاااااااااااااا
ااااااااااول  -6  ااااااااااُ ز  يلب  ْل ا صل اُد لاااااااااا ااااااااا  الحل ُِ 

 
ُلي  لااااااااااااا   ولا قلااااااااااااو  ألُمااااااااااااييل   اااااااااااااقلْ صل

 ،في مقدمة القصيدة بين معاني الشكوى(؛ )راجح بن إسماعيل الحّليالشاعرَ يوائم        
زفرات، وعبرات، وداء، وجور، واًلسماء : ) وأذلت(، )تجافت،في الفعلين:  تتموضعُ  وهي

 ( إنَّها ّنائّيةي ضدّيةي ًل عاجز يبقى، وًل قوي أمين: ) (، والحكمة في قولهوحادّات
ِل يستضيء طرُفها بحواِر القنِّ القرآني من قوله تعالى:  ْ  م يل ال ُ ي  ألنلا  ُتي قلالل ُص  ري

للي ُ  للقلُو   ألُميي   ن   صل ِل ولاُ  قلاُم لل ألي تلقلومل ُمي مَّ ُبُ  قلب 
ّية يختاره بالوعي؛ لدواٍ  موضوع (2)

ا بالمتِن الّرائي؛ ومرتكزات ذاتّية شعورّية آنّية؛ إذ وجد في المساِق  تتطلب ترابط ا، واندماج 
تجُّم على الصدِر؛  من أحزانٍ التأبيني فرصة  للشكاية، والتعبير عمَّا يتمُّل في النفِس 

ُر به مشاعَره بتساوٍق بين مشاهد حي اتّية متعددة استغ ًل  لسياٍق حاضٍر، يتخُذه معبر ا يصوِّ
ما يكابد من زفراٍت وعبراٍت، وداٍء باإلشارِة إلى ُتظِهُر أنَّ حزَنه أزليٌّ قديمي مختزني يعلُنه 

                                                 

 . 767الديوان: ( 1)
 .39اآلية:( سورة النمل، 2)
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الذي يكتنُز  موليببعده الشُّ يعتصُر ذاَته آلم ا، ويستدعي الشاعُر الدهَر ًل ع َج له  دفين
 . المرسل بمقدمة الشكوى  بالمعنىتفاصيَل يشكوها؛ ًلستمالة المتلقي، والزَِّج به منفع   

، وممتد ا في قصائِد الشاعِر)راجح بن  شكَّلِت المقدمُة حضور ا موضوعي ا فاع  
أعلن من خ لها عن رؤاه الذاتّية؛ بانتخاب موضوعاٍت متعددة الذي  (إسماعيل الحّلي

قريبة  يلالتي حمَّلها تفاصلمقدماِته شملت : المرأة، والطلل، والطبيعة، والخمرة، والشكوى، 
 من ذوِق المتلقي، ووعيه؛ لدوا  موضوعّية تجسِّدها.  

ترفدها ّقافُته الواسعة، عن موهبٍة شعرّيٍة عند الشاعر وأفصحت قراءة المقدمة 
؛ إذ رأيناه يعّول عليها في تامين انط قات ومعرفُته الكبيرة بالتراث، ومحموًلته الدًللّية
ّية أسهمتص في ومداخل حسة، وأساليب فنّية، شعرّية ناجحة تنهض على وسائَل تعبيريّ 

إع ء قيمِتها الشعرّية، والتوصيلّية وًلسيما )التشبيه، واًلستعارة، والجناس، والطباق، 
نضاج أدواته والترصيع، والتقسيم( ؛ بتنويِع التي ساعدت في تنشيِط الفعِل القرائي، وا 

 تنزه، فعَّله التأويُل، وأظهره .مضامين المقدماِت وتوسيعها، وتغذيتها بفيٍض دًللي تك

بتدعيم معجِمها الشعري بتراكيب دينّية بمقدمِة القصيدِة؛ وأظهر البحُث عنايَة الشاعِر 
؛ بجمٍل والفاٍظ يمرُر بها إشاراٍت تسترفدها مقدماته قرأنّية تحمل مضامينه، وأخرى تراّّية

حيان كّيرة طابّعا نفعي ا؛ يحقُق لذاِته فكرّية، وجمالّية تعتدُّ بمنطِقه، ورؤيِته التي تأخذ في أ
 وجوَدها الّقافي واًلجتماعي. 

عن حالٍة شعرّيٍة  (مقدمُة القصيدِة عند الشاعر )راجح بن إسماعيل الحّلي وتكشفُ 
منحى و ، قيمٍة تواصليةٍ  مرتهنٍة بواقعها يتقاسُمها اًلتباُ  واإلبداُ  بتعاقٍب جمالي ذي

 بمدارك حسّية، تتسُم بجودِة الّنظِم، وحسِن السبِك . توضيحّي، ُيعّضده بدوال تعتدُّ 

***** 
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INTRODUCTION OF THE POEM 

IN RAJIH IBN ISMA'IL AL – HILLY'S POETRY  

Lect. Dr.. Miqdad Khalil Al-Khatoni 

Abstract 
      The introduction  of the poem In the poetry of Rajih Ibn 

Isma'il Al – Hilly is based on compound poetic structure 

involved with many aesthetic elements to bring out the 

meaning , and an orbit to embody ideas and visions and display 

them in linguistic unity which has creative effect up on soul, 

the fact that guarantee the recipient's involvement in the poetic 

experiment by maintaining communication prospect with him 

and to enhance it up to self thrill exchanging by treatment of 

various introductions that cope with the reality , or differ from 

it in imagination and derive values of pictorial material with 

psychological stances that require psychiatric care of both 

structure and context in which shows linguistic proficiency and 

in which senses strengthen aspiratory and mental dimensions 

 

 
 

 


