
ى م 2017ىىى–اذارى–/ىالدنةىالحادوةىرذرىى44/ىالعددى13مجلدىال                        

 
53 

ىاالتجاهىالنفدي 
ىرندىالباحثونىالعراقوونىفيىدرادةىالمقدمةىالغزلوةىفيىالذعرىالجاهلي

 م. د. دالل ىاشم كريم . أ

 جامعة سامراءكمية التربية /                                                                 

 ىديل عبد المجيد حسين م.م.                                                                  

 ABSTRACT 

       Iraqis modernizer Researchers turn to study amorous 

introduction in the pre-Islamic poem and putting its sights views of old 

critics with the critic provisions, particularly the opinion of Ibn Qutaiba 

(b. 276A.H.) and the opinion of Ibn Rasheeq (b. 456 A.H.) who are 

famous differentiated traditional monitoring artistic approach inherited in 

the pre-Islamic poem, but these views were not quenching a thirst modern 

researchers as they seem to have left the door open for them wide open to 

go various doctrines and are net several directions in understanding the 

motives of this introduction and interpretation, and one of these trends is 

psychological direction. 

It is observed that the Iraqis researchers studies for the amorous 

introduction, some of them comply with more than one direction with 

psychological trend in the interpretation of this phenomenon, due to 

inform them of the ongoing Arabic poetry in general and pre-Islamic 

poetry in particular, who had them as a freshwater sea that fighting in its 

core and extracting from it the souls of pearls represented and their care 

capacity in the poems of pre-Islamic, which represents believe the 

expression of the life that was experienced by the poets of that era, so we 

decided to be a curriculum presentation based on precedence, according 

to editions of those studies dates, the psychological trend represents a 

large proportion of Iraqi researchers studies they care about  its studies 
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and they show through it over the link provided of  the psychological 

amorous situation of the poet, as is well known to us that this introduction 

is the most sincere expression of what touring in them from the affluent 

and the sincerity of the feelings of the feelings and emotions towards the 

beloved, they are a clear mirror of psychology and a true representation 

of their feelings and what they feel in their consciousness of the 

harbingers of emotional loaded with the most beautiful feelings of love 

and send passion with  most sensitive and lissome feelings in the prefaces 

of their poems. 

 

ىالمقدمةى:

كانعـ عميو بنعمة العقؿ، يستنبط بو الكامف مف بديع صػنع    الحمد هلل الذم فطر االنساف،      
بفطنتو،  كيستكشؼ الغامض مف عظـ خمقو بدقيؽ فكره، كافضؿ الصالة كاتػـ التسػميـ عمػا خػاتـ 

 كعما آلو كصحبو اجمعيف :   النبييف محمد

  وبعد : 

لمػا بكصػفو حقػالن مميػزان مػف حقػكؿ الشػعر العربػ  فال يخفا عما الدارسيف اىمية الشػعر الجػاىم  
بالتجارب االنسػانية،  كيشػيد  الو مف مادة اصيمة مطبكعة بالجكدة كالركعة،  فيك بحر زاخر يعن

عمػا ذلػػؾ مػػف خػػاض ذلػؾ البحػػر ك ػػاص ليصػػطاد انفػػس الرلػذ كصجػػكد الجػػكاىر اذ اصػػب  كسػػيمة 
مػف خػالؿ سػبر ا ػكاره،  كتشػري  نصكصػو كفػؾ رمػكزه،   و  الكشؼ عف جماليات نصكصمثما ف

اذ كانػػت ‘ لػػذلؾ ارتنينػػا صنفو نخػػكض فػػ   مػػار ىػػذا الشػػعر مػػف خػػالؿ حػػديثنا عػػف المقدمػػة الغزليػػة 
 كالبػػاحثيف المحػػدثيفالقػػداما صقػػالـ النقػػاد  كتشػػغؿدنيػػا الشػػعر الجػػاىم  زفو جػػاز لنػػا التعبيػػر  تمػػأ
حػػاكلكا الكشػػؼ عػػف كنػػو ىػػذه المكحػػة فتعػػددت ا را  بشػػػننيا،  الػػذيف  المستشػػرقيف، ك  مػػنيـ العػػرب

فَّ مفو اىػـ دكاعػ  اختيارنػا ىػذا المكضػكع ىػك  لشػعر با شػغفناكتباينت الرؤل ف  تحديد رمكزىا . كا 
بيػػذا االتجػاه،  فارتنينػػا اف نبحػث فػ  ىػػذا المكضػكع كنكشػػؼ  االجػاىم ،  كعػدـ كجػػكد دراسػة تعنػ

 الباحثيف العراقييف كرؤيتيـ لممقدمة الغزلية مف جانب نفس .عف آرا  
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 : الجاىمي شعرنواع المقدمات في الأ

تنػكع المقػدمات فػ  القصػيدة الجاىميػة كفػؽ مػا يػراه  ال يخفا عما دارس االدب العربػ  القػديـ صمػر
  الشػػػباب ، الشػػاعر مناسػػبان لقصػػيدتو كمنيػػا : المقدمػػة الغزليػػػة ، كالمقدمػػة الطمميػػة ، كمقدمػػة بكػػا

كعمػا  كالمقدمػة الخمريػة  كمقدمة كصؼ الطيؼ ، كمقدمة كصؼ الظعػانف ، كمقدمػة الفركسػية ،
كالطمميػػػة عنػػػايتيـ كبػػػذلكا جيػػػدىـ فػػػ  المقدمػػػة الغزليػػػة د صكلػػػك فَّ النقػػػاصن ال ز  الػػػر ـ مػػػف ىػػػذا التنػػػكع 

 :(1)كىذا يرجع الا امريفدراستيما 

 : النقص الذم حصؿ ف  استقرا  القدما  . اوليما

 كثرة المقدمات الغزلية كالطممية كثرة استحقت االىتماـ عندىـ ثانييما :

المقػػدمات الغزليػػة  ت  جعمػتػػال ألسػػباب بكػػار فػ  احسػػيف الػػدكتكر يكسػؼ  نحػف نؤيػػد مػػا جػا  بػػوك 
النقػػاد القػػداما لػػـ  صنفَّ  نػػا نجػػدا ، امػػا السػػبب االكؿ ف نَّ مالعنايػػة مػػف النقػػاد دكف سػػكاى كالطمميػػة تنػػاال

دكف التفصػيؿ  فييػا باسػتثنا  ابػف مػف يكلكا االىتمػاـ لممقػدمات زنمػا  اشػاركا الييػا اشػارات بسػيطة 
كسنذكر ذلؾ الحقان بالتفصيؿ ، اما السبب كاالىتماـ  الذم احاطيا بالعناية (2)ىػ(276قتيبة )ت : 

عنػػػد مطالعتنػػػا لػػػدكاكيف الشػػػعرا   رصيػػػومايؤكػػػد  الثػػػان  الػػػذم ذكػػػره الػػػدكتكر يكسػػػؼ بكػػػار ف ننػػػا نجػػػد
الجػػاىمييف ، فنجػػد اكثػػر القصػػاند قػػد افتتحػػت بالمقػػدمات الغزليػػة كالطمميػػة بينمػػا شػػكمت المقػػدمات 

 . االخرل نسبة قميمة قياسان بالمقدمتيف السابقتيف

الػا طبيعػة ىػذه المقػدمات كلػك بشػكؿ  ألنكاع المقػدمات البػد مػف التنكيػة ىذه االشارة السريعةكبعد 
كؿ ىذه المقدمات ى  المقدمة الطممية ، كلعػؿ السػبب الػذم يػدعكنا الػا البػد  فػ  ىػذه صمختصر ك 

كألنيػػا نالػػت عنايػػة النقػػاد كالبػػاحثيف  ؛  المقدمػػة ىػػ  كثػػرة كركدىػػا فػػ  افتتاحيػػات القصػػاند الجاىميػػة
يف قصػػاندىـ بيػػا كحػػذكا حػػذك مػػف سػػبقيـ فػػ  ىػػذا الشػػعرا  الجػػاىمي كثػػرقػػديمان كحػػديثان ، كقػػد افتػػت  ا

 المجاؿ كىذا ما صكده صمرؤ القيس ف  قكلو : 

ياَر كما بكى ابُن ِخذامِ             .(ٖ)ُعوَجا َعمى الطَّمِل اُلمِحيِل أَلنَّنا         َنْبِكي الدِّ

خػػرل يػػكد صكضػػكعات فالمقدمػػة الطمميػػة تقميػػد فنػػ  الػػـز الشػػعرا  صنفسػػيـ بيػػا اذ يػػؤتا بيػػا تمييػػدان لم
الشاعر تناكليا فبعد صنفو يقؼ عما الديار البالية ينتقؿ كبعالقة مف تداع  المعػان  كتػرابط االفكػار 
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ىؿ ىذه الديار كساكنييا السابقيف فتنياؿ عميو الذكريات فيتذكر اياـ اليكل كالصبا التػ  ص الا ذكر 
 .(4)ذىبت كمرت عمييا سنيف طكاؿ

 امرئ القيس الت  يقكؿ فييا : مقدمة ف  الشعر الجاىم   مف المقدمات الطمميةك 

 . (5)ِقفا نبِك من ِذكرى َحبيٍب ومنزِل          بِسقِط الِّموى بين الدَّخوِل فحْوَملِ          

 بكػػا يبكػػ  الشػػاعر فييػػا عمػػا شػػبابو الزانػػؿ كالتفجػػع عميػػو يػػ  التػػ  امػػا مقدمػػة بكػػا  الشػػباب فك  
الشػاعر  ، مػف ذلػؾ قػكؿ (6) ريعػاف الشػباب الػذم ذىػب الػا  يػر رجعػةلػـ كالحسػرة عمػا بدمكع األ

 :فيقكؿ  عمرك بف قمينة ،

باِب ، ولْم                  َأفقْد بِو إْذ فقدتُو َأَمــــــــَمــــــا         ياليَف نفسي عمى الشَّ

 .(7)أمنُع ضيمي وأىبُط الُعُصما قْد كنُت في مْيعٍة ُأَسرُّ بيــــــــــــــــــــا                      

التػػ  افتػػت  الشػػعرا  الجػػاىمييف قصػػاندىـ بيػػا مقدمػػة كصػػؼ الطيػػؼ ، ففػػ  اأُلخػػر كمػػف المقػػدمات 
ىػػػذه المقدمػػػة يتحػػػدث الشػػػاعر عػػػف صحالمػػػو بمحبكبتػػػو فبعػػػد صفو ترحػػػؿ المحبكبػػػة مػػػع قبيمتيػػػا يظػػػؿ 

يراىا ف  النـك كيمتق  بيا ثػـ يتحػدث الشاعر مشغكالن بالتفكير ف  ىذه الحبيبة فمذلؾ دانمان ما كاف 
 :كؿ قيس بف الخطيـق وكمن،  (8)عف ذلؾ ف  مقدمة قصيدتو

 أنَّى َسَرْبِت وكنِت غيَر َسروِب         وتُقرُِّب األحالُم غيَر َقريـــــــــــــــِب               

 ما َتْمنِعي َيقظى فقـــــد ُتؤتينُو          في الّنوِم غيَر ُمَصرَّد َمحسوبِ               

 . (9) كان الُمنى ِبِمقاِئيا َفَمقيتُـــــــــــيا          َفَمَيوُت من َليِو امرئ مكـذوبِ               

فو كػػاف  ىميػػة عػػف المقػػدمات السػػابقة كىػػ  مقدمػػةص تقػػؿ  كىنػػاؾ مقدمػػة صخػػرل ال كصػػؼ الظعػػانف كا 
نَّيػا لػـ صن  القدما  لـ يعطكا االىمية الكبػرل ليػذا المػكف الزاىػ  مػف صلػكاف المقػدمات فمػيس معنػا ذلػؾ

فيصػػػؼ اليػػػكادج ، كاالرتحػػػاؿ ، ففػػػ  ىػػػذه المقدمػػػة يصػػػكر الشػػػاعر مشػػػاىد التحمػػػؿ ، تكػػػف ميمػػػة 
يػػذا عبيػػد بػػف االبػػرص يسػػتيؿ الجميمػػة التػػ  تػػري  النػػاظر الييػػا ، ف بػػاأللكافالمزركشػػة التػػ  تزىػػك 

 فيقكؿ:، قصيدتو بكصؼ مشاىد التحمؿ كاالرتحاؿ 
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ْر َخميَميَّ َىْل َتَرى من َظعائٍن         َسَمْكَن غميرًا دونينَّ غـموُض             َتبصَّ

 (ٓٔ)َمخاِميُص َأْبكار اوانس بيُض       َوَفْوَق الجمال الَناعَجاِت َكواِعُب             

كىػذا يػدؿ عمػا قػدميا  ظعفمقدمات كثيرة افتت  بيا الشعرا  الجاىمييف قصاندىـ بكصؼ الكىناؾ 
 .(11)كرسكخيا  كصصالتيا 

، كالتػػ  يظيػػر كمػػف مقػػدمات القصػػاند الجاىميػػة مقدمػػة الفركسػػية التػػ  تظيػػر فػػ  قصػػاند الفرسػػاف 
كيػذىب لمقتػاؿ ، كخيػر مثػاؿ عمػا  ات الك االفارس المغكار الذم ال يتردد الخكض ف  ساح فييا

 عنترة بف شداد:مقدمة الفركسية قكؿ 

 يا عبُل َأيَن من المنَّية َميربي           ِإن كاَن َربي في السماِء قضاىا         

 وَكــــــــــــــــتيبٍة لبَّسُتيا بكـــــتيبٍة           شيباَء باسمٍة يخاُف رداىـــــــــــــــــا         

 خرساِء ظاىرِة  األداِة كــــَأنيا           ناٌر ُيشــــبُّ وقوُدىا بمظاىـــــــــــــــــا         

 . (ٕٔ)فييا الُكماُة بنو الُكماِة كَأنيم           والخيُل تعُثر في الوغى بَقناىــــــا        

)المقدمػػة الخمريػػة( يػػا عمي ُصطمػؽكىنػاؾ مقدمػػة خاصػػة انفػرد بيػػا الشػػاعر عمػػرك بػف كمثػػـك التغمبػػ  
 اذ قاؿ:،  كصاؼفقد ذكر فييا الخمر كتنثيرىا عما شاربيا ككصفيا بندؽ اال

 أاَل ُىبِّي ِبَصْحِنِك  فـاْصبحيَنا            وال تُْبِقي ُخُموَر  األنــــدرينــا          

 .(ٖٔ)ما الَماُء َخاَلَطيا َسِخيَناُمَشْعَشَعًة كــــَأنَّ الُحـصَّ فييا            إذا           

ذ ز  ،الت  نحػف بصػددىا ، فقػد نالػت عنايػة النقػاد  كالبػاحثيف اما المقدمة الغزلية مكضكع الدراسةك 
ديػػكاف مػػف  فػػال يكػػاد يخمػػك  مػػب الشػػعرا  الجػػاىمييف قصػػاندىـ بيػػاص يػػا ظػػاىرة فنيػػة ميمػػة افتػػت  نَّ ز

ال كا  نَّػػؾ  فػػ  مقػػدماتيـ الغزليػػة ، كيػػؼ يـاسػػما  محبكبػػات كفذكر يػػ كامػػا كػػان ان ، فكثيػػر  يػػامن يـدكاكيػػن
خبػاره كيجعميػا ىجيػراه كال يرتػاح صفػ   ))تجد المحب يسػتدع  سػماع اسػـ مػف يحػب كيسػتمذ الكػالـ

 . (14)لش   ارتياحو ليا كال ينينيو عف ذلؾ تخكؼ صنفو يفطف السامع كيفيـ الحاضر((
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يعبػر ل الشػاعر كؿ زنما كانت عمػالن مقصػكدان  يمجػن اليػو كلـ تكف ىذه الظاىرة عبثان اك لغكان مف الق
فتيػػ   لػػو الجػػك النفسػػ  المالنػػـ ، عػػف عاطفتػػو كمػػا يخػػتمه فػػ  نفسػػو  مػػف المشػػاعر كاألحاسػػيس 

جػك مكسػيق  يثيػر مػا فػػ   مػف، كنننَّػو المغنػ  الػذم البػدَّ لػو قبػؿ الغنػا   ويػدخؿ فػ  مكضػكعحتػا 
كينطمؽ الشػاعر مػف خػالؿ المقدمػة الغزليػة ،  (15)طربداخمو مف المشاعر كييينو الف ينطرب ك يُ 

طالمػا كصػفو  لػذمبػة اك حبملاجمػاؿ  الا عالـ الغزؿ الػذم يمثػؿ ذكؽ الشػاعر العربػ  كنظرتػو الػا
كىػ   سا صكما يعانيو مف حزف، ك  لا بياف حالتو العشقية ،زبندؽ االكصاؼ ، فيككف ىذا منطمقان 

 . بالمحبكبة شدة اليياـ تسببيا كضاعا

 مقدمة القصيدة العربية : آراء النقاد القدامى في

صحاب الريادة كالسبؽ ف  دراسة مقدمات القصاند الت  لفتػت انتبػاىيـ صكاف النقاد العرب القداما 
 ااكتفػػك زذ قصػػو الشػػمكلية كالكضػػكح  تنمػػكجزان كػػاف كحػػاكلكا صنفو يفسػػركىا كيعممػػكا ليػػا كلكػػف تفسػػيرىـ 

فػ   ه المقدمػةىميػة ىػذص لػا زعمػا المسػتمع مػف دكف صنفو يمتفتػكا  بذكر فضؿ المطمع الحسػف كتػنثيره
فنجد  ، مقدمةلشركعو ف  االكحدة المكضكعية لمقصيدة كالحالة النفسية الت  يمر بيا الشاعر عند 

اذ  القصػػػاند افتتػػاحىػػػػػ( ، الػػذم صشػػػار الػػا صىميػػػة 392عمػػا سػػبيؿ المثػػػاؿ القاضػػ  الجرجػػػان )ت:
فػػػ  تحسػػػيف االسػػتيالؿ كالػػػتخمص ف نَّيػػػا المكاقػػؼ التػػػ  تسػػػتعطؼ  ؿ:))الشػػاعر الحػػػاذؽ يجتيػػدك قي

رضػا  صسػماع زسػتيالؿ الحسػف جعػؿ اىميػة اال زذ ،(16)صسماع الحضكر كتستميميـ الا االصغا ((
 .الحضكر كاستمالتيـ الا االصغا  لبقية صجزا  القصيدة 

القصػاند مػا ذىػب اليػو القاضػ   الفتتاحيػاتكىناؾ كثير مػف النقػاد القػداما قػد ذىبػكا فػ  تفسػيرىـ 
بػاألجزا  اأُلخػر رضػا  السػامعيف كاسػتمالة اصػغانيـ كلػـ  يعتنػكا  ز االسػتيالؿالجرجان  ف  جعػؿ 

 جزا  ىذا البنا  . صف  بقية  ان كمؤثر  ان ميم ان المقدمة جز ، كعدكا البنا  الفن  لمقصيدة  مف

لقاضػػ  الجرجػػان  ، زذ يقػػكؿ: ))زذ ىػػػػػػ( مػػا ذىػػب اليػػو ا395ذىػػب صبػػك ىػػالؿ العسػػكرم ) ت: فقػػد 
لمػػػػا يجػػػػذ بعػػػػده مػػػػف  االسػػػػتماعكػػػػاف االبتػػػػدا  حسػػػػػػػنان بػػػػػػػديعان كمميحػػػػان رشػػػػيقان ، كػػػػاف داعيػػػػة زلػػػػا 

 . (17)الكالـ((
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ػ( ز فَّ حػػؽ المطمػػع ))الحسػػف كالعذكبػػة لفظػػان ، كالبارعػػة كالجػػكدة معنػػا، ػػػػػى429كذكػػر الثعػػالب )ت :
  الػػػذىف ، فػػػ ذا كانػػػت حالػػػو عمػػػا  الضػػػد مجػػػو السػػػمع ، كزجػػػو ألَّنَّػػػو صكؿ مػػػا يقػػػرع االذف كيصػػػاف

. فقػد صكػد الثعػالب  عمػا كجػكب االىتمػاـ بػالمطمع مػف خػالؿ ذكػره  (18)القمب، كنبت عنػو الػنفس((
جكانػػب كثيػػرة تخػػص لػػـ يكسػػع القػػكؿ فػػ  لمصػػفات التػػ  يجػػب صنفو يكػػكف عمييػػا ىػػذا المطمػػع كلكنػػو 

 مطمع القصيدة .

 الا امريف :  را  النقاد القدامانستنته مما سبؽ عرضو 

لـ يقفكا عند المقدمات الت  ندرسيا انما كقفكا عند االبتدا ات )االبيات االكلا( انيـ   -1
 كىذا راجع الا شينيف: 

 مكانة البيت المفرد  - ص
 ثقافة النقاد فيـ اما مف المغكييف صك النحكييف كىـ الذيف يبحثكف عف الشاىد كالمثاؿ  - ب
                         اىتمت دراساتيـ بيذا االمر مف جانبيف فكانت اما مالحظات اك نصان .  -2

 :راء النقاد القدامى في المقدمة الغزلية آ

مػػػف صقػػػدـ كصشػػػمؿ ا را  التػػػ  فسػػػرت فيعػػػد  صمػػػا رصم ابػػػف قتيبػػػة فيمػػػا ركاه عػػػف بعػػػض صىػػػؿ االدب 
ف  زثارة ىذا المكضكع ، فقد حػاكؿ ابػف  لسبؽلفضؿ كاكصكثرىا اىمية فمو ا مة الغزلية كالطمميةالمقد

كتعميػؿ الػدكافع التػ  دفعػت الشػعرا  زلػا سػمكؾ كالطمميػة قتيبة الكقكؼ عند تفسػير المقدمػة الغزليػة 
فَّ مقصػد القصػػيد ز نَّمػا ابتػدص فييػا بػػذكر صن زذ قاؿ:))كسػمعت بعػػض صىػؿ االدب يػذكر ، ىػذا المسػمؾ 

ليجعػؿ ذلػؾ سػببان لػذكر ، كاسػتكقؼ الرفيػؽ ، كشكا ، كخاطػب الربػع الديار كالدمف كا ثار ، فبكا 
، كاف نازلة العمد ف  الحمكؿ كالظعف عما خالؼ ما عميو نازلة المػدر ذو ز ،  اىميا الظاعنيف عنيا

كتتػبعيـ مسػاقط الغيػث حيػث كػاف ثػـ كصػؿ ذلػؾ ، كانتجػاعيـ الكػأ ، ف ما  الا مػا  ع النتقاليـ
ة كالشػكؽ ، ليميػؿ نحػكه القمػكب ، يصػرؼ بكفػرط الصػبا، بالنسيب ، فشكا شػدة الكجػد كصلػـ الفػراؽ 
النط بالقمكب ، لما  ، سك قريب مف النف بالتشبي فَّ ألن  ، زليو الكجكه ، كليستدع  اصغا  االسماع 

ف يكػكف صكصلػؼ النسػا  ، فمػيس يكػاد صحػد يخمػك مػف  جعؿ   ف  تركيب العبػاد مػف محبػة الغػزؿ ،
متعمقان بسبب ، كضاربا فيو بسيـ ، حالؿ اك حراـ ، فػ ذا اسػتكثؽ مػف االصػغا  زليػو ، كاالسػتماع 

الحقػػػكؽ ، فرحػػػؿ فػػػ  شػػػعره ، كشػػػكا النصػػػب كالسػػػير ، كسػػػرل الميػػػؿ كحػػػر  ب يجػػػابلػػػو ، عقػػػب 
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نضػػػا  الراحمػػػة كالبعيػػػر ، فػػػ ذا عمػػػـ  ،اليجيػػػر اكجػػػب عمػػػا صػػػاحبو حػػػؽ الرجػػػا  ، كذمامػػػة   وصننَّػػػكا 
التنميؿ ، كقرر عنده ما نالو مػف المكػاره فػ  المسػير ، بػدص فػ  المػدي  ، فػػػػػبعثو عػػػػػما المكافػػػػػػنة ، 

         . ثػػػػـ يضػػػػيؼ قػػػػانالن:(19)كىػػػػػػػػػزه لمسػػػػماح ، كفػػػػػػػػضمو عمػػػػا االشػػػػباه ، كصػػػػغر فػػػػ  قػػػػدره الجزيػػػػؿ((
ذه االسػػاليب ، كعػػدؿ بػػيف ىػػذه االقسػػاـ ، فمػػـ يجعػػؿ كاحػػدان منيػػا المجيػػد مػػف سػػمؾ ىػػ )) فالشػػاعر

ص مب عما الشعر ، كلـ يطؿ فيمؿ  السامعيف ، كلـ يقطع كبالنفكس ظمآ  الا المزيد((
(20). 

كبعد ذلؾ يمػـز الشػعرا  المتػنخريف بقكلػو:))كليس لمتػنخر الشػعرا  صفو يخػرج عػف مػذىب المتقػدميف 
فَّ الػرصم لػيس لػو زنَّمػا نقمػو صن ؿ مػا نالحظػو عمػا نػص ابػف قتيبػة ىػك اك  فَّ ، ز (21)ف  ىذه االقساـ((

فَّ ابف قتيبة كاف مؤيدان ليذا الرصم ؛ كالدليؿ عما ذلؾ صنَّػو  قػاـ بعرضػو كصن عف بعض صىؿ األدب ، 
كلػـ يعمػؽ عميػػو فمػك كػػاف رافضػان لػػو لقػاـ بنقػػده كبيػاف صخطانػػو كألعطانػا رصيػػان خاصػان بػػو فيمػا يخػػص 

 السػػتمالةف السػػبب مػػف كرا  ىػػذا االفتتػػاح ىػػك  صن فقػػد ذكػػر ابػػف قتيبػػة ، اند بالنسػػيب القصػػ افتتػػاح
ىػػك بػػذلؾ قػػد بػػيف الغايػػة اك اليػػدؼ مػػف ىػػذه المقدمػػة كحػػدده ، ك القمػػكب كتستصػػغا  االسػػماع اليػػو 

ف يمفػػت االنتبػػاه الػػا صسػػباب ُصخػػرل تتعمػػؽ صن بسػػبب اك دافػػع كاحػػد ال  يػػر يخػػص المتمقػػ  مػػف دكف 
فَّ الحالػة الشػعكرية ليػذا المبػدع ىػ  مػف كفمػت كجػكد مثػؿ ىػذه المقدمػة ، فقػد جعػؿ صن ذ ، زبالمبدع 

لمقصػيدة  لمدخكؿ ف  الغرض الػرنيس ان المقدمة الغزلية مجرد تقميد فن  يتبعو الشعرا  كجعميا تمييد
ف مػػ ان فَّ كثيػػر صن كال ادرم لمػػاذا حػػدد ابػػف قتيبػػة المػػدح كتػػرؾ اال ػػراض االخػػرل عممػػان ، كىػػك المػػدح 

القصػاند الجاىميػة قػد افتتحيػػا اصػحابيا بالنسػيب ككانػت تخػػتص بػن راض صخػرل كػالفخر كالعتػػاب 
فَّ ىنالػػؾ قصػػاند افتتحيػػا صصػػحابيا بالنسػػيب ككػػاف  رضػػيا الرثػػا  الػػذم صا نجػػد نػػنَّ صن ك يرىػػا، حتػػا 

فمػػػثالن دريػػػد بػػػف الصػػػمة قػػػد افتػػػت  ، صعمػػػا درجػػػات الحػػػزف كاالسػػػا كالتفجػػػع  فػػػ تكػػػكف فيػػػو الػػػنفس 
 زذ قاؿ :، يدتو الت  رثا بيا صخاه بالنسيب قص

 دِ َأَرثَّ َجــــِديُد الَحْبـــِل ِمـــْن ُأمِّ مـــَْعبـــَِد             بـــَِعاِقــبٍة َوَأخــَْمــَفْت ُكــلَّ َمـــْوِعــ         

 (ٕٕ)َولــَْم تــْرُج فــينا ِردََّة اليوم َأوَغدِ   َوَبــــاَنــْت ولــــم َأْحـــَمْد إلـــْيَك جـــواَرَىـا                   

كنمحظ ف  تنكيد ابف قتيبة عما الجانب الفن  التقميدم ف  افتتاح القصاند بالنسيب لـ يعػط  صىميػة 
 لممشاعر كاألحاسيس الت  يمر بيا الشاعر الت  يبينيا مف خالؿ مقدمتو الغزلية .
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ابػػف قتيبػػة يعػػد اكؿ ناقػػد يؤكػػد عمػػا الكحػػدة المكضػػكعية  فصن  كمػػع ىػػذا كمػػو ال بػػد مػػف االشػػارة الػػا
ف صلشػػعرا  ا جػػزا  القصػػيدة  كتالحػػـ اجزانيػػا كتكجيػػوصلمقصػػيدة مػػف خػػالؿ تنكيػػده عمػػا الػػربط بػػيف 
ىػػػ( ما ذىب اليػو ابػف قتيبػة فػ  تفسػيره لممقدمػة 456يسمككا ىذه االساليب ، كتابع ابف رشيؽ)ت: 

  مػذاىب فػ  افتتػاح القصػاند بالنسػيب لمػا فيػو مػف عطػؼ القمػكب فَّ )) لمشعراصن الغزلية عندما قاؿ 
كاستدعا  القبكؿ بحسب ما ف  الطباع مف حب الغزؿ كالميؿ الا الميك كالنسا  كا  فَّ  ذلؾ استدرج 

، كىػػك بػػذلؾ يكافػػؽ  ابػػف قتيبػػة فػػ  رصيػػو ، فقػػد جعػػؿ افتتػػاح القصػػاند بالنسػػيب  (23)الػػا مػػا بعػػده((
صػػػطناعان لينػػػاؿ  بيػػػا رضػػػا الشػػػعرا  مػػػف سػػػبقيـ ككػػػنف الشػػػاعر يصػػػطنعيا  تقميػػػدان فنيػػػان يتبػػػع فيػػػو ا

الجميػػكر كمتػػا مػػا حصػػؿ ىػػذا الرضػػا دخػػؿ فػػ  مكضػػكع قصػػيدتو ، كابػػف رشػػيؽ شػػننو شػػنف ابػػف 
كثيران مف الشعرا  قد افتتحػكا  كالسيما صفَّ لحالة النفسية الت  يمر بيا الشاعر، اصىمية  يبرزقتيبة لـ 

فييا عف مشاعرىـ الصادقة تجاه المحبكبة ، كينقػؿ لنػا ابػف رشػيؽ قػكؿ  قصاندىـ بالنسيب كعبركا
الرمػػػة حػػػيف سػػػنؿ:))كيؼ تفعػػػؿ زذا زنقفػػػؿ دكنػػػؾ الشػػػعر ن فقػػػاؿ : كيػػػؼ ينقفػػػؿ دكنػػػ  كعنػػػدم  كذ

بػػذكر االحبػػاب ، فيػػذا ألنػػو عاشػػؽ ،  ةمفاتحػػو ن  قيػػؿ لػػو : كعنػػو سػػنلناؾ ، مػػا ىػػك ن قػػاؿ : الخمػػك 
 .(24)ككضع رجمو ف  الركاب((، ر نسيب القصيدة فقد كله مف الباب مشاعلنو زذا انفت  صن كلعمرم 

 فَّ مقدمػة النسػيب عنػده مػا ىػ  اال تمييػدصن عػف ابػف رشػيؽ  نقمنػاه ذمالػنص الػ ااذف يتض  مف ىػذ
فو تمكػف مػف ىػذا التمييػد يسػيؿ عميػو الكلػكج فػ  بػاق  صن لمدخكؿ ف  مكضكع القصػيدة الػرنيس كمػا 

 اجزا  القصيدة.

ف صن عالقػة المقدمػة الغزليػة بغػرض القصػيدة فيػك يػرل  ىػػػ(  فقد تطرؽ الا630األثير)ت:اما ابف ك 
ذا  نَّو يجب عما الشاعر اذا نظـ قصػيدان صنفو ينظػر، فػصن ))القاعدة الت  يبنا عمييا اساس)المطمع(  

،  (25)يختص بحادثة مف الحكادث فيك مخير بيف صنفو يفتتحيػا بغػزؿ اك ال(( كانت مديحان صرفان ال
 اتبتػدا  بػذكر الغػزؿ بػالغزؿ ألنفَّ  صفو ال تبػدصن اما اذا كانت القصيدة ف  حادثة مف الحكادث فينبغػ  

 دؿ ))عمػػا ضػػعؼ قريحػػة الشػػاعر كقصػػكره عػػف الغايػػة، اك عمػػا جيمػػويػػحسػػب قػػكؿ ابػػف االثيػػر 
 ، (26)لكضػع الكػالـ فػػ  مكضػعو ، كألف االسػػماع تكػكف متطمعػػة الػا مػػا يقػاؿ فػػ  تمػؾ الحػػكادث((

كىنػػا قػػد بػػاف كاتضػػ  مػػا احدثػػو ابػػف األثيػػر مػػف عالقػػة تكافقيػػة بػػيف الغػػزؿ كالمكضػػكع الػػذم يتناكلػػو 
 الشاعر.
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 : مفيوم الغزل عند النقاد القدامى والمحدثين

ارتنينػػا صنفو نضػػع تحديػػدان لمفيػػكـ الغػػزؿ عنػػد المغػػكييف  كالبػػاحثيف  لغػػةن كاصػػطالحان لمػػا لػػو عالقػػة 
فَّ ىػػػػػػذه صن مػػػػػػف ىػػػػػػذا المصػػػػػػطم  مصػػػػػػطمحا التشػػػػػػبيب كالنسػػػػػػيب، ك انبثػػػػػػؽ  ذ، زبمكضػػػػػػكع الدراسػػػػػػة 
 ايفػػرؽ بينيػػ فو مترادفػػات عنػػد اصػػحاب المعػػاجـ بصػػرؼ النظػػر عمػػف حػػاكؿ صن  ةالمصػػطمحات الثالثػػ
ىػػػ( فػػ  تعريػػؼ الغػػزؿ :))الغػػزؿ ػػػػػػػػ تحػػديث الفتيػػاف الجػػكارم كقػػد  ازليػػا 458)ت: فقػػاؿ ابػػف سػػيدة

 .(27)د تغزؿ بيا((مغازلة، كالتغزؿ ػػػػػ المتكمؼ لذلؾ كق

الغػزؿ   ىػػػ( فقد ذكر ف  تعريؼ الغزؿ:))كالغزؿ حديث الفتياف كالفتيػات...711اما ابف منظكر)ت:
ػػبن  ،(28)الميػػك مػػع النسػػا ... كفػػ  المثػػؿ ىػػك ا ػػزؿ مػػف امػػرئ القػػيس(( كيقػػكؿ فػػ  النسػػيب: ))ننسن

بَّبن بي بة : شن نوس  يبان كمن بان ننس  ُب ننسن مػا فػ  التشػبيب ، كصن (29)ف  فػ  الشػعر كتنغػزَّؿ((بالنسا   يننوُسُب كيننوس 
بَّبن بالمرصة : قاؿ فييا الغزؿ كالنسيب؛ كىك يشب  ُب بيا صم ينسب بيا(( فيقكؿ :))شن
(30). 

كلػـ يكػف المعنػػا االصػطالح  لكػػؿ مػف الغػػزؿ كالنسػيب كالتشػبيب بعيػػدا عػف معنػػاه المغػكم فمثممػػا 
 عند معظـ النقاد القداما مترادفػة ايضػان فػابف سػالـكردت ف  المعاجـ المغكية مترادفة ف نيا كردت 

ىػػػػذه المصػػػػطمحات ذات معػػػػدف كاحػػػػد حػػػػيف قػػػػدـ )نسػػػػيب جميػػػػؿ( عمػػػػا    فَّ ىػػػػػػػ( يػػػػرل صن 231:  )ت
كجميػؿ مقػدـ عميػو كعمػا اصػحاب  ،)تشبيب كثير( قانالن :))ككاف لكثير ف  التشبيب نصيب كافر

 . (31)النسيب جميعان ف  النسيب((

ىػػػػػػ( فقػػد فصػػؿ بػػيف ىػػذه المصػػطمحات كصعطػػا تعريفػػان لكػػؿ كاحػػد 337جعفػػر)ت : صمػػا قدامػػة بػػف ك 
، فقاؿ:))زف النسيب ذكر خمؽ النسا   كصنخالقيف كتصرؼ احكاؿ اليكل بو معيف كقػد ذىػب  امني

ف الغػػزؿ ىػػك المعنػػا الػػذم اذا صن عمػػا قػػكـ ايضػػان مكضػػع الفػػرؽ بػػيف النسػػيب كالغػػزؿ كالفػػرؽ بينيمػػا 
فكػػػنف النسػػػيب ذكػػػر الغػػػزؿ  كالغػػػزؿ  ولصػػػبكة الػػػا النسػػػا  نسػػػب بيػػػـ مػػػف اجمػػػاعتقػػػد االنسػػػاف فػػػ  ا

 . (32)بمكدات النسا (( كاالستيتارالمعنا نفسو كالغزؿ ز نَّما ىك التصاب  

ىػػػػػػػ( فػػػ  فصػػػمو بػػػيف 337ػ( مػػػا ذىػػػب اليػػػو قدامػػػة بػػػف جعفػػػر)ت :ػػػػػػػى502) ت :  كتػػػابع التبريػػػزم
يب ذكػػػر الشػػػاعر المػػػرصة بالحسػػػف كاالخبػػػار عػػػف المصػػػطمحات كفػػػ  تعريفػػػة ايضػػػان زذ قاؿ:))النسػػػ
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نما الغزؿ : االشتيار بمكدات النسا  كالصبكة الػييف كالنسػيب صت رؼ ىكاىا بو كليس ىك الغزؿ كا 
 .(33)ذكر ذلؾ كالخبر عنو((

 ػراض الشػعر بعنػكاف )بػاب النسػيب( كابتػدص  رضػو بقكلػو ) ص ػ( فقد بدص ػػػػػػى456ما ابف رشيؽ)ت :ص
، كمػػػا ىػػػك  (34)ردؼ قانالن:))كالنسػػػيب كالتغػػػزؿ كالتشػػػبيب كميػػػا بمعنػػػا كاحػػػد((حػػػؽ النسػػػيب( ثػػػـ ا

 نَّو لـ يفرؽ بينيما مف حيث الداللة كالمعنا . صكاض  لنا 

مػنيـ مػف ك  ،المحدثيف ليذه المصطمحات فمػنيـ مػف جعميػا كميػا بمعنػا كاحػدالباحثيف  صما تفسيرك 
كمػف الػذيف جعمكىػا ذات معنػا كاحػد كلػـ ، ا فصؿ بينيا كصعطا لكؿ كاحدة منيا تفسيران خاصػان بيػ

يفصمكا بينيا الدكتكر يحيا الجبكرم الذم تكصؿ الا رصم صف ال فاندة ترجا مف التفريؽ بيف ىذه 
الجبػكرم  كقػد تبػع (35) المصطمحات كعدَّىا مف المترادفات كصخؼ الكممات كصكثرىا اسػتعماالن الغػزؿ

فَّ صن فػػػرصل   ،    المصػػػطمحات تػػػدؿ عمػػػا معنػػػا كاحػػػدػ( فػػػ  جعمػػػو ىػػػذه ػػػػػػػػػى456ابػػػف رشػػػيؽ )ت :
 االستعماؿ المنلكؼ عند الباحثيف  كالشانع ىك لفظة )الغزؿ( .

فو جعػػؿ الغػػزؿ األنسػػاس كصن يػػد فكػػرة التفريػػؽ فػػ  المعنػػا بػػيف ىػػذه المصػػطمحات صكمػػف البػػاحثيف مػػف 
يػػر عبلػػع بالنسػػا  كالت:))الك بنننػػو ، فعػػرؼ الغػػزؿ  (36)كالنسػػيب كالتشػػبيب صػػفتاف لمغػػزؿكجعػػؿ  ابينيػػ

)) النسيب :))ىك التعبير عف ، ك  (37)عف ىذا الكلع مباشرة ف  كصؼ محاسنيفَّ كجماليفَّ كدالليفَّ
تعطش الفؤاد كصبكتو الييفَّ كخكؼ الػنفس كتميفيػا عمػييفَّ كالحنػيف ليػفَّ كالشػكؽ المتجػدد لمقػانيفَّ 

ىفَّ كنػنييفَّ مػف ظمػن االشػكاؽ كحرقػة كالتمتع بحديثيفَّ ككصؼ ما يالقيو المحب كالمشتاؽ ف  بعد
)) ، كعػرؼ التشػبيب فػ  قكلػو :))كالتشػبيب  (38)األحاسيس كلييب العكاطؼ كما يشعر بو تجاىيفَّ

كجمػػاؿ آثػػارىفَّ فيػػك امتػػداد لظػػؿ النسػػيب  سترسػػاؿ فػػ  كصػػؼ تػػنثير النسػػا  عمػػا الحػػكاسىػػك اال
))  . (39)كمظاىره ككصؼ كؿ ما يذكر بيفَّ اك يشير الييفَّ

كمػف  القديمػة ف ىناؾ عدة انكاع مف المقدمات زينت صدكر القصػاند العربيػةصمص مما ذكرناه كنخ
)المقدمػة الطمميػة( ك)المقدمػة الغزليػة( كقػد لفتػت ىػذه الظػاىرة  انتبػاه النقػاد  اشيرىا  كصكثرىػا كركدان 

باسػػتثنا  ابػػف  األخػػرلضػػكعات ز نَّيػػـ لػػـ يكلكىػػا العنايػػة الكافيػػة قياسػػان بغيرىػػا مػػف المك  زالالقػػداما 
المقدمػػػة  كالسػػػيمابيػػػذه المقػػػدمات  صىتمػػػامػػػذيف لىػػػػػػ( ا456ىػػػػػػػ(، كابػػػف رشػػػيؽ)ت :276قتيبػػػة) ت :

الغزليػػػة التػػػ  كانػػػت الغالبػػػة عمػػػا حػػػديثيـ قياسػػػان بغيرىػػػا مػػػف المقػػػدمات ، كصيضػػػا نجػػػد ز فَّ ىنػػػاؾ 
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كع المػػػقدمػػػػػة الغػػزلػػػػػية كىػػ  مصػطمحات ميمػػة ذكرىػػا النقػػاد القػػػػػداما كالمحػػدثيف ليػػا عالقػػة بػػػػػمكض
ػؿ التفريػؽ بينيػا التشػبيب(  –النسيب  –)الغزؿ  ، فمػنيـ مػف جعميػا بمعنػا كاحػد ، كمػنيـ مػف فضَّ

ف كاف بالتعريؼ المبسط ليذه المصطمحات.  حتا كا 

 االتجاه النفسي عند الباحثين العراقيين في دراسة المقدمة الغزلية في الشعر الجاىمي

الػػا دراسػػة المقدمػػة الغزليػػة فػػ  القصػػيدة الجاىميػػة كاضػػعيف العػػراقييف كف المحػػدثكف التفػػت البػػاحث
رصم ابػػػػف قتيبػػػػة )ت  السػػػػيماالقػػػػداما فيمػػػػا اطمقػػػػكه مػػػػف احكػػػػاـ نقديػػػػة ك  النقػػػػاد نصػػػػب اعيػػػػنيـ آرا 

لمػػػنيه الفنػػػ  افػػػ  رصػػػد  باينػػػةالصػػػيت المت االػػػذانع –ىػػػػػػ(456ىػػػػػػػ( كرصم ابػػػف رشػػػيؽ )ت :276:
ث ف  القصيدة الجاىمية،  كلكف ىذه ا را  لـ تكػف تػركم ظمػن البػاحثيف المحػدثيف التقميدم المكرك 

كيتجيػكا اتجاىػاتع عػدة ليـ عما مصراعيو ليذىبكا مذاىب شػتا مفتكحان  اذ يبدك صننَّيا تركت الباب 
 .(40)ا، كمف ىذه االتجاىات االتجاه النفس كتفسيرى ىذه المقدمة ف  فيـ بكاعث

 بعضػػيـ التػـز صكثػػر مػػف اتجػػاهزف كمػف المالحػػظ عمػػا دراسػات البػػاحثيف العػػراقييف لممقدمػة الغزليػػة 
كيرجػع ذلػؾ الػا سػعة اطالعيػـ كعنػايتيـ المسػتمرة  مع االتجاه النفسػ  فػ  تفسػيره ليػذه الظػاىرة، 

كف الذم كاف ليـ بمثابة البحر العذب الذم يخكض بخاصة الشعر الجاىم بعامة ك بالشعر العرب  
ف  اعماقو كيستخرجكف منو انفس الرلذ كالمتمثمة ف  القصاند الجاىمية الت  تمثػؿ اصػدؽ تعبيػر 

 ان لحيػػاة التػػ  كػاف يعيشػػيا الشػػعرا  فػ  ذلػػؾ العصػػر، لػذا ارتنينػػا صنفو يكػػكف مػنيه العػػرض قانمػػعػف ا
مػػػف  االتجػػاه النفسػػ  يمثػػػؿ نسػػبة كبيػػرةك  ، عمػػا االسػػبقية كبحسػػب تػػػكاريل طبعػػات تمػػؾ الدراسػػػات

زذ عنكا بدراسػتو كبينػكا مػف خاللػو مػدل ارتبػاط المقدمػة الغزليػة بالحالػة  دراسات الباحثيف العراقييف
يجػػػكؿ فػػػ  النفسػػػية لمشػػػاعر،  فكمػػػا ىػػػك معػػػركؼ لػػػدينا اف ىػػػذه المقدمػػػة ىػػػ  صصػػػدؽ تعبيػػػر عمػػػا 

،  فيػ  مػرآة كاضػحة نفكسيـ مف مشاعر فياضة كصدؽ ف  المشػاعر كاالحاسػيس تجػاه المحبكبػة
مػػػة لن مَّ فسػػػيتيـ كترجمػػػة صػػػادقة ألحاسيسػػػيـ كمػػػا يخػػػتمه فػػػ  كجػػػدانيـ مػػػف ارىاصػػػات عاطفيػػػة محن

 بنجمؿ مشاعر الحب كاليياـ يبثكىا بنرؽ العبارات كارشقيا ف  افتتاحيات قصاندىـ.  
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 االتجاه النفسي

نظػران لمػا يقدمػو لنػا ثػر كبيػر فػ  دراسػة الشػعر ؛ صيعد عمـ النفس مف العمكـ الميمة التػ  كػاف ليػا 
مػػف تفسػػيرات منطقيػػة لمػػنص األدبػػ  عػػالكة عمػػا االىتمػػاـ بمػػا تقدمػػو لشخصػػية الشػػاعر مػػف صثػػر 

 النفسػ  ككممػا ازداد الناقػد فاعؿ ف  سير العمؿ الشعرم باالتجاه الذم ترتضػيو كنكازعػو النفسػية، 
، فيػك يكشػؼ عػف تويكسيرتو استطاع صنفو يفيػـ الػنص الشػعرم كمػدل عالقتػو بنفسػديب معرفة باأل

كتبػػرز اىميػػة ىػػذا  ، مطالعػػة منجػػزه الشػػعرم االسػػرار الكامنػػة فػػ  داخمػػو كالتػػ  تبػػدك كاضػػحة مػػف
))عنصر بارز ف  كؿ مراحؿ العمؿ االدب  ؛ ألننو استجابة معينة لمؤثرات خاصة لذا بننواالتجاه 

سػتدع  اسػتجابة ىك صادر عف مجمكعػة القػكل النفسػية كنشػاط يمثػؿ الحيػاة النفسػية كىػك مػؤثر ي
معينة ف  نفكس االخريف كىذه االستجابة ى  مزيه مف ايما  العمؿ الفن  كطبيعػة المسػتجيب لػو 

 .(41) مف الناحية االخرل((

فَّ اقدـ مف اشار الا ىذا االتجاه ىك الفيمسكؼ اليكنان  ارسطك صكاذا عدنا الا صن كار التاريل نجد 
أدب،  فقد صشػار فػ  كتابػو فػف الشػعر الػا ل  النفس األثر تنبو الا الذمؽ.ـ(  322طاليس)ت :

تػػػػنثير المنسػػػػاة فػػػػ  نفػػػػكس المتفػػػػرجيف ؛ ألننيػػػػا تحػػػػدث ألشػػػػخاص نػػػػبال  ال يختمفػػػػكف كثيػػػػران عمػػػػف 
 .(42)يشاىدكنيـ لتثير فييـ الشفقة كالرحمة فتؤدم الا التطيير مف ىذه االنفعاالت

كضػػع  كااأُلسػػس العامػة لمقػػرا ة النفسػػية لػأندب كحػػاكل كتالمذتػو فركيػػد العػالـ السكيسػػرم كقػد كضػػع
 ، فضػػالن عػػػفلظػػػاىرة اتبػػداع الفنػػػ  عػػف طريػػػؽ كضػػع فكػػػرة التسػػام  النفسػػػ  لػػدل المبػػػدع رع تفسػػي

 )الضػػمير األعمػػا كاألنػػا )الشػػعكر( النشػػاط النفسػػ  عمػػا رصم فركيػػد مػػكزع بػػيف ثػػالث قػػكل: األنػػا
بكسػاطة مػا يطمػؽ عميػو فركيػد اسػـ ا ليػات منيػا  الالشػعكرم كالصػراع فيمػا بينيػا يحصػؿ( اليك)ك

كيؤكد صحد الباحثيف زفَّ نظرية التحميؿ النفس  الت  جا  بيا فركيد تعد  (43)القمع كالكبت كالتسام 
مػػف صىػػـ النظريػػات النفسػػية كصكثرىػػا كضػػكحان فقػػد ص نػػت ىػػذه النظريػػة االدب كالفػػف بمكاسػػب قيمػػة 

 .(44)معوصعطت عمقان جديدان لأدب ف  تعامميا 

كلكػػػف قبػػػؿ صفو يضػػػع فركيػػػد كتالمذتػػػو االسػػػس لمدراسػػػات النفسػػػية كػػػاف لمنقػػػاد كالبال يػػػيف العػػػرب 
، كمثػاؿ ذلػؾ مػا كرد فػ  لشػاعرفػ  االقداما زشارات بسيطة تحدثكا فييا عف صثر العكامػؿ النفسػية 

زف بينيػػا صػػحيفة بشػػر بػػف المعتمػػر الػػذم ذكػػر صنَّػػو ))ينبغػػ  لممػػتكمـ صف يعػػرؼ صقػػدار المعػػان  كيػػكا
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كبيف صقدار المستمعيف كبيف صقدار الحاالت فيجعؿ لكؿ طبقة مف ذلػؾ كالمػان كلكػؿ حالػة مػف ذلػؾ 
مقامػػان حتػػا يقسػػـ صقػػدار الكػػالـ عمػػا صقػػدار المعػػان ، كيقسػػـ صقػػدار المعػػان  عمػػا صقػػدار المقامػػات 

لشػػعر بػػالنفس ، كمػػف اكانػػؿ النقػػاد الػػذيف ادركػػكا صػػمة ا(45) كصقػػدار المسػػتمعيف عمػػا تمػػؾ الحالػػة((
ىػػػػػ( الػػذم اتجػػو الػػا البحػػث عػػف الطبيعػػة الشػػعرية 255كانفعاالتيػػا الناقػػد المكسػػكع  الجػػاحظ) ت:

فػػػ  المتمقػػػ  فينقػػػؿ عػػػف عػػػامر بػػػف  شػػػعرقاصػػػدان فػػػ  ذلػػػؾ تحديػػػد تػػػنثير ال ، كخصانصػػػيا المميػػػزة
ذا خرجػػت مػػف المسػػاف لػػ ـ عبػػدالقيس قكلػػو :))الكممػػة زذا خرجػػت مػػف القمػػب كقعػػت فػػ  القمػػب،  كا 

زتجاىػان شػانعان عمػا نطػاؽ صنػو يمثػؿ  ؛ النػو صنحػس كػالـال اقتبس الجاحظ ىػذاف (46) تجاكز ا ذاف((
كاسػػع كيحتػػاج الػػا ز ثبػػات صنم ز ف الشػػعر يػػرتبط بانفعػػاالت االنسػػاف الف مصػػدره القمػػب كيتجػػو الػػا 

 .(47)القمب

ىػػػػػػػ( فقػػػد ذكػػػر الػػػدكاع  التػػػ  تػػػدفع الشػػػعرا  عمػػػا قػػػكؿ الشػػػعر فقػػػاؿ :   276امػػػا ابػػػف قتيبػػػة )ت: ك 
))كلمشػػػعرا  دكاع  تحػػػث البطػػػذ كتبعػػػث المتكمػػػؼ كمنيػػػا الطمػػػع،  كمنيػػػا الشػػػكؽ،  منيػػػا الشػػػراب،  

ف الشػػػاعر يتعػػػذر عميػػػو قػػػكؿ الشػػػعر اذا لػػػـ تسػػػتحث صم ، ص(48) كمنيػػػا الطػػػرب،  كمنيػػػا الغضػػػب((
احػػػػدل ىػػػػذه الػػػػدكاع  التػػػػ  تسػػػػاعده عمػػػػا بمػػػػكغ اعمػػػػا درجػػػػات االنفتػػػػاح النفسػػػػ  لقػػػػكؿ قريحتػػػػو ب
 .(49)الشعر

ىػ( فقػد كانػت لدراسػاتو كآرانػو النفسػية اىميػة فػ  النقػد العربػ  471ما عبد القاىر الجرجان )ت :كص
حػػاكؿ لكنيػا لػـ تمػؽ صػدل ايجابيػان اال بعػد صنفو دخمتنػػا نظرياتػو عػف طريػؽ التػنثيرات الغربيػة،  كقػد 

عبػػػد القػػػاىر الجرجػػػان  مػػػف خػػػالؿ مالحظاتػػػو  النفسػػػية صف يعطػػػ  كجيػػػان آخػػػر لمدراسػػػات النقديػػػة 
 .(50)بتكضيحو معنا الداللة النفسية

كمػػف الجػػدير بالػػذكر صنَّػػو لػػك طالعنػػا تنكيػػدات النقػػاد القػػداما عمػػا االتجػػاه النفسػػ  لخمصػػنا الػػا صف 
تبػػع حيػػػاة الشػػػاعر تتبعػػان دقيقػػػان،  كا خػػػر : التحميػػؿ النفسػػػ  لممنجػػز الشػػػعرم قػػػانـ عمػػا امػػػريف : ت

زسػػػػتقرا  االعمػػػػاؿ الشػػػػعرية لمشػػػػاعر بصػػػػكرة كاممػػػػة مػػػػف دكف ا فػػػػاؿ لبعضػػػػيا ليتسػػػػنا لنػػػػا كضػػػػع 
 المشكالت الشخصية الت  يعانييا الشاعر كى  صىـ المنطمقات الت  ينطمؽ منيا الناقد النفس .   

فسػػية صكثػػػر تطػػػكران كشػػػمكالن مػػػف النقػػػاد العػػػرب ف العػػػرب فػػػ  الدراسػػػات النيالمحػػػدثكتػػنت  آرا  النقػػػاد 
القداما بفعؿ تطكر عمـ النفس كتنثرىـ بالدراسات الغربية الت  سبقتيـ كىذا ما دفعيـ الا محاكلة 
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. ككػػاف (51)فيػػـ ىػػذا االتجػػاه كالتعميػػؽ فػػ  اسسػػو المعرفيػػة كتطبيقػػو عمػػا االبػػداع الشػػعرم العربػػ 
 ىػػك االلمػػاـ بالمعرفػػة النفسػػية فػػ  تحميػػؿ النصػػكصىػػدؼ ىػػؤال  البػػاحثيف مػػف دراسػػاتيـ النفسػػية 

الشػعرية كتقكيميػا، كالبحػػث عػف المعرفػة النفسػػية عػف طريػػؽ التحميػؿ النفسػ  الػػذم يػزكد الدارسػػيف 
 .(52)كالنقاد بشركح كثيرة لممشكالت المرتبطة بفف الشعر كصنع القصيدة العربية كتذكقيا

االتجػػػاه فػػػ  تفسػػػير المقدمػػػة الغزليػػػة كمػػػنيـ  سػػػار العديػػػد مػػػف البػػػاحثيف العػػػراقييف عمػػػا ىػػػذا  كقػػػد
ــي الياشــميالػػدكتكر)  ( الػػذم تحػػدث عػػف مكانػػة المػػرصة فػػ  الشػػعر الجػػاىم  كبػػيف افَّ الشػػاعر عم
كتعػػرض لكصػػفيا كالحػػديث عنيػػا كصػػكرىا  ،  س قػػدران كبيػػران مػػف اشػػعاره مػػف صجميػػاكػػرَّ  قػػد الجػػاىم 
بػػالمرصة كعنايتػػو بيػػا كىػػ  حبيبػػة كالسػػبب فػػ   كصمػػة كلكػػف لػػـ يعػػفن كفتػػاة،   ، كامػػان  كزكجػػة،  حبيبػػة، 

الحبيبػة فػ  نفػس الشػاعر لػيس كمػا تثيػره  يرىػا مػف النسػا ،  كالشػعر كمػا  هذلؾ كاض  ؛ فما تثير 
 . (53)ىك مفيـك  لغة العاطفة فيك يعذب كيحمك كيرتق  باسـ المحبكبة

فيا كصػػفان مباشػػران كتغنػػا كبػػيَّف الباحػػث ز فَّ الشػػاعر العربػػ  تكجػػو الػػا المػػرصة بغزلػػو كنسػػيبو ككصػػ
بصكرة  ير مباشرة حيف ذكرىا ف  مقدمتػو الطمميػة،  ياسميا ف  ص مب قصانده الشعرية،  ككصفاب

مػا يؤكػػد مفالشػاعر الجػاىم  احػب الػػديار لحبػو لمحبكبتػو ككػػره الػديار ليجرىػا  لػو كابتعادىػػا عنػو ك 
 ىذا قكؿ عبيد بف االبرص: 

جــِري ان َمــْنزاَِلً            َنــَأْتــِني بِو ىــنــٌْد الى َبغــِيــضِ َفـــــُقْمُت َلـــَيا اَل تـــضــ
(54) 

صػػرح : احػػب لحػػب فاطمػػة الػػديارا،  كمػػا حػػب ثيػػران مػػا كػػاف يككيػػرل الباحػػث صف الشػػاعر الجػػاىم  
ف صكثػػر المقػػدمات الطمميػػة التػػ  كصػػؼ بيػػا ك الػػديار شػػغفف قمبػػ ،  كلكػػف حػػب مػػف سػػكف الػػديارا،  ا 

 .(55)مت ألجؿ الحبيبةيطالؿ كالديار الميجكرة انما قالشعرا  اال

بنػػػا  صن ف صمػػػف العكامػػػؿ التػػػ  سػػػاعدت عمػػػا كثػػػرة الغػػػزؿ فػػػ  العصػػػر الجػػػاىم  يبػػػيف الياشػػػم  زف ك 
ـ اسػػباب الحيػػاة المترفػػة الناعمػػة: يػػقيػػة كػػانكا مػػف الشػػعرا  كقػػد تػػكفرت لااالشػػراؼ مػػف الطبقػػات الر 

فاسػػتيكتيـ المػػرصة كشػػغمت اذىػػانيـ كقمػػكبيـ،  فكػػاف شػػباب مكتمػػؿ،  كشػػرؼ كاسػػع،  كخيػػر كثيػػر 
الشػػاعر يػػرل فػػ  نضػػارة كجييػػا متعػػة نفسػػية كفػػ  ابتسػػامتيا حػػافزان لػػو عمػػا اقتحػػاـ الصػػعاب مػػف 

الػػدنيا بعرضػػيا كطكليػػا  راضػػية عنػو،  فكػػؿ ىػػذا جعمػػو يقػػكؿ  فَّ نن اجميػا،  فػػاذا رضػػيت عنػػو شػػعر بػ
 .(56)عجب اذا ما كقؼ عمييا صكثر نتاجو الفن فييا ارؽ الكممات كيصفيا بنركع االكصاؼ  فال 
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جمع بيف االتجاه االجتماع  كاالتجاه النفس  مف خػالؿ ذكػره لمحيػاة االجتماعيػة  الباحث قد نرلك 
فػ   الت  كاف يعيشيا الشعرا  ذكك الطبقات الراقية مف تػرؼ ك نػا كالتػ  سػاعدتيـ عمػا البػكح مػا

 ، لمرصة الت  كانت دانمان تشػغؿ اذىػانيـ كقمػكبيـنفكسيـ مف حب كصحاسيس كصدؽ المشاعر تجاه ا
فمػػزج بػػيف االتجػػاه االجتمػػاع  مػػف خػػالؿ الحالػػة االجتماعيػػة التػػ  يعيشػػيا الشػػاعر كبػػيف االتجػػاه 
النفس  مف خالؿ ذكره كيؼ تعمقت نفكس اكلنػؾ الشػعرا  بػالمرصة ككيػؼ يػرككف فػ  نضػارة كجييػا 

فَّ الحيػػػاة المترفػػػة كانػػػت مػػػف العكامػػػؿ  ص  حػػػث فػػػ  متعػػػة نفسػػػية ال تػػػزكؿ،  كلعػػػؿ مػػػا ذىػػػب اليػػػو البا
اذ  عنػد بعػض الشػعرا  المساعدة عمػا قػكؿ الغػزؿ قػد يكػكف سػببان مػف األسػباب كلػيس األنكحػد فييػا

مػػف الػػذيف تػػكفرت ليػػـ اسػػباب العػػيش الر يػػد  كازنَّنػػا نجػػد كثيػػران مػػف الشػػعرا  الجػػاىمييف العشػػاؽ ليسػػ
األندب العربػػ  بالحسػػف كالجمػػاؿ كظمػػت  ـفػػ  الغػػزؿ شػػيد ليػلمتغػزؿ بالنسػػا  كمػػع ىػػذا قػالكا اشػػعاران 

خالدة عما مر العصكر االدبية،  كمف ىػؤال  الشػعرا  عنتػرة بػف شػداد الػذم كػاف فػ  بدايػة حياتػو 
 ،  كعمػا الػر ـ مػف فقػره كانػت لػو اشػعارلػو فقيران معدمان كعبدان منبكذان مف قبيمتو قبؿ اف ينسبو ابكه

 ،  كنجد ىذا ف  قكلو:عد مف ركانع الغزؿ العرب فييا عبمة ابنة عمو ت كصؼ

 َمنعَّمُة األطــــــــــــراف مائسة الَقدِّ      ُمَرنَّحُة األعطاف ميضومةُ  الحشا       

 َيبيُت ُفتاُت المسِك تحَت ِلثامــــــــــيــا            فيْزداُد مـــــــن أنفاســيــا أَرُج النَّدِّ 

 (57)تحت َجبينيـــا            فيغشاه لْيٌل من ُدجى َشعرىا الَجْعدِ وَيطمُع ضوُء الصبح 

شػػعره لػػو كثيػػر مػػف القصػػاند  مػػفكػػذا االمػػر مػػع االعشػػا ذلػػؾ الشػػاعر الفقيػػر الػػذم كػػاف يتكسػػب 
 ف  كصؼ الحبيبة،  كمف ذلؾ قكلو يصؼ معشكقتو :الغزلية 

 ُذَرى ُأْقـــــــــــحواٍن َنْبُتُو َلْم ُيَفمَّــــِل        َوَتْضَحُك َعْن ُغرِّ الثَّنايا كأنـــــــــــــــُو      

 (58)لِ تَـــََلْلُـــُؤىا ِمثْـــــــُل الــمُّــــــَجيِن َكَأنَّـــــَما             َتَرى ُمْقَمَتْى ِرْئٍم َوَلْو َلـــْم َتَكحَّ 

المعيشية كحيػاتيـ المترفػة كمع ىذا فنحف ال ننف  كجكد شعرا  ميسكرم الحاؿ ساعدتيـ ظركفيـ  
 قيس،  كنمحظ ذلؾ ف  قكلو :عما التغزؿ بالنسا  كامرئ ال

ْن كنِت قد َأزمعِت صْرمي فَأجممى      ــدلُّل             واِ   َأفاطَم َمياًل بعَض ىذا التَـّ
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ن كنِت قد ساَءْتِك مني خميقٌة            َفُسمِّي ثياِبي مــن ثياِبـــــك َتنُســ     ـــــــلِ واِ 

 َأَغرَِّك مـنِّي َأنَّ ُحــــــبَّـــِك قاِتــِمــــي           وَأنَِّك ميما تْأمري القـــــمَب َيْفَعـــــــــــِل      

 (59)وما َذَرفْت عيـَناِك ِإالَّ لتـــقَدِحـــي           بــسْيَمْيِك فــــي َأْعــــشاِر قـمــٍب ُمَقتَّلِ      

مػف ثػـ ، (60)كمثكـ الذم دفعو ترفو كمكانتػو االجتماعيػة عمػا القػكؿ فػ  الغػزؿ الصػري عمرك بف ك 
الػػا  –بعػػد صنفو عػػدىا سػػببان اجتماعيػػان كنفسػػيان  –يتجػػو الباحػػث فػػ  تفسػػيره لكجػػكد المقدمػػة الغزليػػة 

االتجاه الفن   فيربط كجكدىا بما ىك متعارؼ عميو بيف الشػعرا  الجػاىمييف مػف بنػا  اك تقميػد فنػ  
ام المقدمػة الغزليػة مػف زمػف بعيػد ال نتبػيف مبػدصه،   –فيقكؿ : ))تكارث الشعرا  ىذه الظاىرة الفنية 

كمػػػف الجػػػاىمييف مػػػف خصػػػص قصػػػيدة كاممػػػة لمغػػػزؿ بالحبيبػػػة كطرفػػػة كىػػػذا قميػػػؿ بػػػالطبع،  ككػػػاف 
لمجػػػاىمييف نمػػػكذج مثػػػال  لمقصػػػيدة فيػػػ  تبػػػدص بػػػالغزؿ المباشػػػر اك بالنسػػػيب الطممػػػ ،  فكػػػاف ذكػػػر 

محبكبػػة اذف خيػػر مػػا يفتتػػػػػحكف بػػو قػػػػػصاندىـ كالقػػػػػصيدة عنػػدىـ تػػػػػشتمؿ فػػ  الػػػػػعادة عػػػػما اكثػػر ال
،  فيك بذلؾ قد ربط كجكد المقدمػة الغزليػة بثالثػة اتجاىػات ) االجتمػاع  (61) مػػػػف  ػػرض كاحػػد((

 كالنفس  كالفن  ( مف دكف صف ُيغمب اتجاه عما آخر.

 المػرصة فػ  نفػس تثيػرهتجاىػو النفسػ  بعرضػو صندلػة الحػب الصػادؽ الػذم كينطمػؽ الباحػث فػ  رسػـ ا
 :(62)كمنيا الشاعر، 

نفاسػػػيـ عمػػا مػػػذب  الحػػب الصػػػادؽ صكىػػـ الػػذيف لفظػػػكا آخػػر  اواًل : قصــص المتيمـــين الشـــعراء :
 كرضكا بالمكت كاختاركه عما الحياة ف  كنؼ الحرماف كاليجراف كىؤال  ىـ شيدا  الحب .

فالمحبكبػة ىػ   ايػة المحػب فػال ينفعػو دكنيػا شػ   كال  العاطفة والثبات في الحب :ثانيًا : حرارة 
 يمييو عنيا امر .

كىػ  التضػحية الصػادقة كاالستبسػاؿ ألجػؿ الحػب كعنتػرة بػف شػداد  ثالثًا : التضحية والفروسية :
 خير دليؿ عما ذلؾ .

ــاد غــزوانكر)الفاعمػػة فػػ  ىػػذا المجػػاؿ الػػدكت ـبػػآراني كاتميػػز  فكمػػف البػػاحثيف الػػذي  صسػػيـ ( الػػذمعن
   بدراسػة االفتتاحيػػة الغزليػػة فػػ  ثػػالث دراسػػات خصػػص فييػػا جانبػػان كبيػػران لمحػػديث عػػف تمػػؾ الظػػاىرة
ككانػػػت دراسػػػتو االكلػػػا بعنػػػكاف )القصػػػيدة العربيػػػة : اصػػػكليا كخصانصػػػيا كتطكرىػػػا حتػػػا نيايػػػة 



ى....رندىالباحثونىالعراقوونىفيىدرادةىالمقدمةىاالتجاهىالنفديى
 ىديل عبد المجيد حسينالسيدة :                      أ. م. د. دالل ىاشم كريم          

 
70 

 مكسػكمة بػػػػزليػة( كتػنت  الثالثػة حممت عنكاف )المرثاة الغفقد العصر االمكم(،  اما الدراسة الثانية 
 رض (.  ل)بنا  القصيدة ف  شعر الشريؼ ا

ف المقدمة الغزلية تختمؼ ف  فنيتيػا كطكليػا كصصػالتيا كداللتيػا صف الباحث ف  دراستو االكلا بي   ذو ز
ذلػػؾ يعػػكد   فَّ فػػكاف كجػػدنا اف ىنالػػؾ عكامػػؿ مشػػتركة بػػيف الشػػعرا   ، النفسػػية مػػف شػػاعر الػػا آخػػر

عشؽ ف نيا نزعة انسانية فعندما ك بة الحب كا  فو كانت خاصة اك فردية تتعمؽ بشاعر صحب تجر زلا 
تتعػػدل تمػػؾ التجربػػة الػػا ابعػػاد اخػػرل اجتماعيػػة تختفػػ  كرا ىػػا ذاتيػػة الشػػاعر كفرديتػػو،  فالمقدمػػة 

كيتػابع رصيػو  (63)الغزليػة ىػ  الجانػب الػذات  الػذم يمثػؿ الشػاعر حقػان بػيف ا ػراض القصػيدة االخػرل
نَّيػا تػزيف صػػدكر قصػاند الشػػعر العربػ ، كىػ  صػػكرة مػف صػػكر ص  فػ  المقدمػة الغزليػػة مؤكػدان عمػػا 

ة مػػف ايمػػاف العربػػ  المطمػػؽ كيقينػػو كحقػػو الفطػػرم بحريتػػو عػػىػػذه الشخصػػية الفرديػػة اك الذاتيػػة الناب
 .(64)الشخصية

عر العربػ  الػا مفيػـك الجمػاؿ بعد ذلؾ يبػيف الباحػث ز فَّ مطمػع النسػيب ))يمثػؿ ذكؽ كنظػرة الشػاك 
الحس  كالجماؿ المعنكم االخالق  لمحبيبة فضالن عف تبياف حالة العاشؽ كما يعترييا كيختمه فػ  

اليػػػكل كلػػػكاعه  تبػػػاري اعماقيػػػا مػػػف حػػػزف كاسػػػا كذىػػػكؿ كامػػػػػػػكؿ كطػػػػػػػػمكح كىػػػػػػػ  اعػػػراض تخمقيػػػا 
 .(65) الغراـ((

العربية القديمة بالكاقع النفس  لمشاعر ذاتو فيك يعكس  كجكد المقدمة الغزلية ف  القصيدة يربطثـ 
ما يعانيو مف ا ـ كحرماف كطمكح كصمؿ ف  المقا  بحكػـ طبيعػة الحيػاة البدكيػة التػ  فرضػت عمػا 

فتبدك ىذه المقدمة نافعة ف  صن مب االحياف في  دانمان مقدمة حزينة حتا ز فَّ  ،  اىميا التنقؿ الدانـ
سػػػمة مػػػف سػػػماتيا كىػػػذا يؤكػػػد مػػػدل العالقػػػة بػػػيف المقدمػػػة الغزليػػػة كالكاقػػػع  رنتيػػا الحزينػػػة صنصػػػبحت

االجتمػػػاع  كالنفسػػػ  لمشػػػاعر، ككانػػػت ىػػػذه المقدمػػػة متنفسػػػان مسػػػتراحان لمشػػػاعر مػػػف بعػػػض اليمػػػكـ 
كالرتابة الت  كاف يعيشيا المجتمع البدكم بفعؿ الطبيعة الصحراكية كما فييا مف سنـ كممؿ كرتابة  

 .(66)عف ذاتو الحرة اكسع مف ىذه المقدمة رتعبيلممجاؿ فميس لمشاعر 

الػا الجانػب ر ف ذكػر الباحػث اىميػة المقدمػة الغزليػة فػ  التعبيػر عػف نفسػية الشػاعر،  يشػيصكبعد 
ز ذ يقكؿ :))ز فَّ المقدمة الغزليػة ظػاىرة فنيػة مرتبطػة بكاقػع الشػاعر  ، الفن  الذم تمثمو ىذه المقدمة
ت مجػػرد كسػػيمة اك  ايػػة انيػػا تجربػػة ذاتيػػة ال تخمػػك مػػف ابعػػاد سػػيالنفسػػ  كالػػذات  كاالجتمػػاع  كل
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انسانية،  لػذلؾ تصػدرت القصػيدة تصػدران فنيػان اصػب  قاعػدة شػعرية صػا يا كقمػدىا شػعرا  العربيػة 
 .(67) بعد العصر الجاىم ((

))يشترؾ الرثا  مع شعر الغزؿ ف   زذو  كقد صكجد الباحث عالقة مشتركة بيف  رض  الغزؿ كالرثا 
التعبير عف معنا األلـ كاالسا سكا  صكاف ذلؾ بكا  عما عزيز  اؿع اـ نػدبان عمػا حبيبػة جميمػة،  
كالرثػػػا  فػػػ  رسػػػمو لمصػػػكرة الباكيػػػة الحزينػػػة ينتػػػزع تشػػػبيياتو كاخيمتػػػو مػػػف كاقػػػع االحػػػداث المرتبطػػػة 

ه عػػف رثػػاة فػػال  رابػػة اذا مػػا تفاعػػؿ الرثػػا  بكاقػػع الحيػػاة كعبػػر ىمػػـك الشػػاعر كمشػػاعر مبصػػاحب ال
  .(68) طريؽ الحزف كالمكعة كالتحسر كالبكا ((

يعبػر عػف جكانػب ذاتيػة لمظيػر كاحػد كاف  )) كعف عالقة الغػزؿ بالطمػؿ اكضػ  الباحػث ز فَّ الغػزؿ
فاختمفػػت مصػػطمحاتو  الرنػػة الحزينػػة التػػ  فػػ  المقػػدمات الطمميػػة ذات اثػػر عميػػؽ فػػ   كصسػػماؤه كا 

تعػد  المشػاعر التػ تمػؾ  األحبةديار  زلاكى  رنة خمقتيا ف  ذاتو مشاعر الحنيف  ،نفس  الشاعر
 القػديـ،كالبكا  عمييا فػ  الشػعر العربػ   األطالؿشعر الكقكؼ عما  نشنةالعميقة ف   األسرارمف 
مف المعان  المستقمة عف الغزؿ ر ـ اتصالو الكثيؽ بعاطفػة  األطالؿكاف شعر الكقكؼ عما  ف ذا

  – كمػػػا كصػػػفو صكنشػػػاط كلػػػيس شػػػعكرا سػػػمبيا  بننػػػو –صم الحػػػب  - زليػػػو زذا نظرنػػػاة الحػػػب كخاصػػػ
الشاعر  نو يؤلؼ المظير الحزيف ف  تجربة الحب عند  ف الكقكع،نو الكقكؼ كليس ص –اريؾ فركـ 

العرب  ف  العصر الجاىم  كالتجربة الغزلية تبدك عنده حزينة متشانمة لذا فاف البكا  كالمكعػة فػ  
خاصػة بيػا فرضػتيا عمييػا  صزمػةىذه التجربة قد يعداف مظيرا مف مظاىر رثا  النفس كى  تعان  

تجربػة كجدانيػة ال  بننيػاتجربػة الحػب  زلػانظرنػا بعػيف االعتبػار  زذاطبيعة البداكة كعػدـ االسػتقرار 
آخػػر    صم شػػ  كىػػ  تجربػػة فرديػػة قبػػؿ  -تنفصػػؿ عػػف الكاقػػع االجتمػػاع  ك النفسػػ   صفيمكػػف 

 صكىػك الػذم يكسػبيا شػكال معينػا  -كاف ذلؾ الكاقػع   االجتمػاع  كالنفسػ   اتنسافتخضع لذات 
 طػالؿاألعمػا   بيا لذلؾ فػاف كصػؼ البكػا  الصػادؽ  صكالت  قد تظير بو  األشكاؿمجمكعة مف 

بعػػض البػػاحثيف المعاصػػريف ينطمػػؽ مػػف حقيقػػة  رصممجػػرد ثػػكرة عاطفيػػة عمػػا  بننػػوالكقػػكؼ بيػػا  صك
مػػف مصػػادر الراحػػة النفسػػية التػػ  تمػػكذ بيػػا نفػػس  كػػكف ىػػذه العاطفػػة قػػد جعمػػت مػػف البكػػا  مصػػدران 

الشػػاعر فػػ  حػػاالت كثيػػرة مػػف السػػنـ كالكحػػدة كالعزلػػة كاضػػطراب المكاقػػؼ مػػف جيػػة كالف تجربػػة 
االنتقػاؿ  البػداكة  كحػبتبدك ناقصة  ير مكتممة بحكـ االنتقاليػة التػ  فرضػتيا عميػو طبيعػة الحب 

 .(69) ((جية صخرل آخر مف زلامرعا كمف كأ  زلاالطبيع  كاالجتماع  مف مرعا 
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كبعػػػد ذلػػػؾ يصػػػؿ الباحػػػث الػػػا نتيجػػػة تقػػػكده الػػػا االعتقاد))بػػػننفَّ المقدمػػػة الغزليػػػة برنتيػػػا الحزينػػػة 
الكاضحة ف  مقاطعيا الكثيرة تدؿ عما زفَّ الشاعر الجاىم  زنَّما يتغزؿ ليرث  نفسو كصرخة الميا 

كيصكر بعض كجكه القمؽ حيث يجد ف  ذلؾ التصكير راحة نفسية، كاذا رثا االخريف كاألخريػات 
فانو يػرل فػ  رثػانيـ نفسػو التػ  عشػقت الحػزف كصحبػت االلػـ لػذلؾ صػار الغػزؿ كالرثػا  فػ  الشػعر 

 .(70) ديـ   رضان كاحدان((العرب  الق

ف مػف قبمػو كىػ  مسػنلة رثػا  ك يػا البػاحثيلزالتفػت الػا مسػنلة ميمػة لػـ يتطػرؽ نمحظ صف الباحث قد 
الػػنفس فػػ  المقدمػػة الغزليػػة،  فيػػك فػػ  تفسػػيره ىػػذا قػػد جعػػؿ ىػػذه المقػػدمات حزينػػة يسػػكدىا الحػػزف 

مكػف صفو نالحػظ اف ىنالػؾ ينَّنا كااللـ كالفراؽ،  كلكف ال يمكف تعميـ ىذا عما سانر المقدمات ؛ أل
 ، كمثاؿ ذلؾ مقدمة قصيدة عنترة الت  يقكؿ فييا:مف ىذه المقدمات يسكدىا الفرح كالسركر ان عدد

 لمِن الشموسُ  َعزيزة األحداِج             َيْطُمْعَن بين الوْشي والِّديباجِ   

 (71)قد ُصّوَرْت في عاجِ  من كّل فائَقِة الجمالِ  كُدْمَيٍة               من ُلؤُلؤٍ   

ىػػػػػ( فػػ  المقدمػػة 456ىػػػػػ( كابػػف رشػػيؽ )ت :276)ت : ابػػف قتيبػػة كػػؿ مػػف كفػػ  تعميقػػو عمػػا رصم
فَّ ابػػف قتيبػػة قػػد ))صننكػػر صنصػػالة ىػػذه التجربػػة عمػػا الشػػاعر الجػػاىم  عنػػدما صالغزليػػة بػػيف الباحػػث 

تقميديػة،  فػ  حػيف جمػع ابػف رشػيؽ جرده منيا كجعميػا مجػرد كسػيمة اقػرب الػا ككنيػا ظػاىرة آليػة 
القيركانػػ  فػػ  تعميمػػو كجكدىػػا بػػيف ككنيػػا كسػػيمة ك ايػػة فػػ  كقػػت كاحػػد كىػػك بػػذلؾ لػػـ يمنحيػػا مػػا 
تسػػػػػتحؽ مػػػػػف كيػػػػػاف مسػػػػػتقؿ مػػػػػرتبط بتجػػػػػارب الشػػػػػاعر كظػػػػػركؼ حياتػػػػػو الخاصػػػػػة عنػػػػػد ربطيػػػػػا 

 .(72)بالكسيمة((

لػػذات  لمشػػاعر كعػػدَّ المقدمػػة الغزليػػة مباحػػث ز نَّػػو صنكػػدَّ عمػػا الجانػػب ال مػػف آرا  نسػػتنته ممػػا ذكرنػػاه
تجػػػاه النفسػػػ  فػػػ    تفسػػػيره كجػػػكدصػػػكرة مػػػف صػػػكر الشخصػػػية الذاتيػػػة لمشػػػاعر، كسػػػمؾ الباحػػػث ات 

))تبيػاف حالػة العاشػؽ كمػا يعترييػا كيخػتمه :  ز نيا ،  كيتض  ذلؾ صكثر حينما يقكؿالمقدمة الغزلية
ذلػؾ مؤكػدان  المقدمػة باالتجػاه الفنػ   ف  اعماقيا مف حػزف كاسػا كذىػكؿ ...((،  كايضػان ربػط ىػذه

 ف  قكلو :))اف المقدمة الغزلية ظاىرة فنية ...((.
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ابتػػدص حديثػػو عػػف زذو ـ الػػا اصػػحاب ىػػذا االتجػػاه ضػػينل( يحيــى الجبــوريكيػػنت  الباحػػث الػػدكتكر)
ابػػػف قتيبػػػة ىػػػذا يصػػػدؽ فػػػ  شػػػعر  م)) كرص :معمقػػػان عميػػػوالمقدمػػػة الغزليػػػة  بعػػػرض رصم ابػػػف قتيبػػػة 

القػاه مػف مكػاره  كالتكسب حيث يقدـ الشاعر بػيف يػدم ممدكحػو ىػذه المقػدمات كيصػؼ مػاالمدي  
كمػػا تجشػػـ  مػػف صػػعاب فػػ  سػػبيؿ الكصػػكؿ  اليػػو،  كقػػد يصػػ  ىػػذا فػػ  عصػػر صػػار الشػػعر فيػػو 

شػػػعر العصػػػر  كسػػػيمة  لالرتػػػزاؽ كبخاصػػػة فػػػ  العصػػػر االمػػػكم،  كفػػػ  بينػػػات الشػػػاـ كالعػػػراؽ امػػػا
الػػذيف سػػنلكا فػػ  الشػػعر اك مػػدحكا تكسػػبان  يػػر الحطينػػة  كاالعشػػا  فَّ فيػػو مػػفصن الجػػاىم  فػػال صظػػف 

كاحاشػػ  النابغػػة عمػػا مػػا يظػػف بػػو فقػػد كػػاف مديحػػو لمممػػكؾ سياسػػيان فػػ  سػػبيؿ قكمػػو كال اظػػف اف 
القصاند الطكيمة الت  قيمت كفييا ما فييا مف مقدمات طممية ك زلية تتصؿ ف  اكثرىا بالمدي  بػؿ 

تابػػان كاعتػػذاران كحتػػا المػػدي  الجػػاىم  فننػػو كػػاف مػػديحان  لمقبيمػػة كىػػك  كانػػت فخػػران كىجػػا  ككصػػفان كع
ضػػرب مػػف الفخػػر كمػػا كانػػت  ايػػة الشػػاعر اف ييػػز السػػامعيف لمسػػماح كالعطػػا  بػػؿ  مػػا كػػاف ىػػـ 

بقػػػدر مػػػا كػػػاف ىمػػػو التعبيػػػر عػػػف خمجػػػات نفسػػػو كتصػػػكير عكاطفػػػو ف الشػػػاعر اف يرضػػػ  السػػػامعي
حساسػاتو كصػدقو 276:)ت  كرصم ابف قتيبة وكاحساسات ىػػػػ( يجػرد الشػاعر مػف عفكيتػو كصصػالتو كا 

ىذا الشعر االصيؿ الا شعر تكمؼ كصناعة بعيديف عف الطبػع  ف  ذكرياتو كحنينو كحبو كيمسل
 .(73) االصيؿ((

 نحف نؤيد ما ذىب اليو الدكتكر يحيا الجبكرم تعميقو عما رصم ابف قتيبة كلكف لك نظرنا الا ىذا
اخػرل نجػده يمثػػؿ بدايػة النقػد العربػػ  القػديـ ففػ  عصػػر ابػف قتيبػة لػػـ تكػف ىنالػػؾ الػرصم مػف زاكيػػة 

قكاعد كاصكؿ يسير عمييا النقاد قياسان بالنقد الحديث كلكف عما الر ـ مف ذلؾ اخرج لنا ابف قتيبة 
 رصيان ف  البنا  الفن  لـ يسبقو فيو احد مف النقاد القداما .

كيػػؼ تفعػػؿ زذا انقفػػؿ دكنػػؾ )) سػػنؿ فيػػو ذم الرمػػة الػػذم كبعػػد ذلػػؾ ينقػػؿ الباحػػث رصم ابػػف رشػػيؽ
فرد   الجبكرم معمقان عميو فقاؿ ز نَّػو ))خيػر رد عمػا ابػف قتيبػة،  الف ذا الرمػة لػـ  ، (74)...((الشعرن

ان لنفسو كاستجابة لنكازعو النفسية كقػدحان لمممكتػو الفنيػة طيكف كثير المدح كاليجا  فغزلو كاف تنشي
ىػػػػػ(  الػػذم ايػػد فيػػو رصم 456فَّ الباحػػث قػػد  فػػؿ عػػف قػػكؿ ابػػف رشػػيؽ)ت :صبػػدك ي  ،(75) المبدعػػة((

 .(76) ابػػػف قػػػتػػيبػػة كاػػػمذم يػػػقكؿ فيو:)) لمشعرا  مذاىب ...((
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المقدمػة الغزليػة احسػاس دقيػؽ لجمػاؿ المػرصة كمحاسػنيا كالقػارئ لمشػاىد  فَّ صكبيف الباحث بعد ذلػؾ 
يػػا يشػػعر بيػػزة مػػف الشػػكؽ كالرىبػػة كالحنػػيف ليػػذا الفػػراؽ،  فالشػػاعر االرتحػػاؿ كفػػراؽ المحبكبػػة لحبيب

فَّ ىناؾ اقباالن عما الحيػاة فػالمرصة ىػ  مصػدر لكػؿ فػرح صة كيصؼ محاسنيا نجد ص عندما يذكر المر 
 كبيجة كصدؽ كعاطفة جياشة كىذا ما نالحظو ف  مقدمة االعشا الغزلية الت  يقكؿ فييا :

ع ُىـــَريَرة إن الــــ  (77)ـــرَّكَب مرتـــحٌل           وَىــــْل تُـــطيـــُق وداعـــًا َأيُّـــَيا الــرجلُ َودِّ

لكجػػكد المقدمػػة الغزليػػة فػػ    كمػػف ىػػذا يتبػػيف لنػػا صف الباحػػث قػػد سػػمؾ االتجػػاه النفسػػ  فػػ  تفسػػيره
ذلػؾ مػف القصيدة العربية القديمة كالسػيما كصنػو ركػز عمػا مسػانؿ الشػكؽ كالرىبػة كالحنػيف كمػا الػا 

   مشاعر نفسية تخص ىكاجس الشاعر الداخمية.

ــاة جاســمكسػػارت الػػدكتكرة ) بتػػدصت ا اذ االتجػػاه النفسػػ ،  فػػ ( مسػػار مػػف سػػبقيا مػػف البػػاحثيف حي
حديثيا  عف المقدمة الغزلية بعػرض رصم ابػف قتيبػة الػذم لػـ تؤيػده الباحثػة كقالػت عنػو  انػو يعػكزه 

فقالت:))ز فَّ تفسير ابف قتيبة لظاىرة  األنطالؿ كالغزؿ بننَّيػا   لدكاكيف الشعرا ،  الشمكلية كاالستقرا
،  كا  نَّيا مجرد تمييػد،  لمػا بعػدىا تفسػير  يػر هستمالة القمكب الا الشاعر لتتفت  النفكس لقصيدال

ككػذلؾ  تفسػير مػف تابعػو  -مقنع فػ  رصينػا،  تعػكزه الشػمكلية فػ  اسػتقرا  لػدكاكيف الشػعر العربػ ، 
كلػػػذلؾ ابتعػػػد عػػػف حقيقػػػة الشػػػعر كالشػػػعرا  كمػػػا تػػػرل،  بعػػػد صف صػػػاحبناىـ فػػػ   –فػػػ  رصيػػػو ذلػػػؾ 

دكاكيػػنيـ عمػػا مػػر العصػػكر،  فانتيينػػا الػػا ز فَّ ىػػذه البدايػػة بػػاألنطالؿ كالغػػزؿ لػػـ تكػػف تمييػػدان لمػػا 
تقػدـ فقػط،  كلػك كانػت كػذلؾ الخػذ بيػا الشػعرا  مبعدىا فقط،   كلػـ تكػف تقميػدان فنيػا مػف المتػنخر لم

ما نظمكا مف قصاند كلما تجاكزكىا فػ  كثيػر ممػا نظمػكا لعمميػـ ز فَّ ذلػؾ اخػالؿ بتقاليػد  ف  جميع
 .(78) فنية يؤدم بشعرىـ الا الضعؼ كالكىف((

ـ تضػػيؼ الباحثػػة))اف ىػػذه البدايػة مقصػػكدة لػػذاتيا،  ككػػاف الشػػاعر ينطمػؽ الييػػا مػػف دافػػع نفسػػ  ثػ
اؼ عنيا ف  بعض ما ينظـ،  كىػك جانػب نصر يدعكه الا األخذ بيا ف  بعض ما ينظـ،  كالا اال

 .(79) ليس بالقميؿ مف شعر كؿ شاعر((

كبعػػد ذلػػؾ تحػػدثت حيػػاة جاسػػـ عػػف خمػػك القصػػاند مػػف المقػػدمات الغزليػػة عنػػد الشػػعرا  الصػػعاليؾ 
كصنكػػدت ز نَّيػػـ تخمػػك عنيػػا ؛ ألنيػػـ لػػـ يجػػدكا الػػدافع النفسػػ  الػػذم  يجعميػػـ يفتتحػػكف قصػػاندىـ  بيػػا 
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نت ف  حركب مستمرة شغمتيـ عف الغزؿ فاستبدلكىا بالحػديث عػف المػرصة الضػعيفة كألنفَّ حياتيـ كا
الت  تخاؼ عما الرجؿ كتدعكه الا البقا  خكفان عميو مف اىكاؿ الحركب فيذه الصكرة ىػ  الغالبػة 
ما عما حياتيـ،  فخمك القصاند مف المقدمات الغزلية دليؿ عما ز فَّ البد  بالغزؿ ليس تقميدان فنيان ز نَّ 

مػا عػف كجػكد ، ص(80)ك تركيػاصىك تعبير عف الحالػة النفسػية لمشػاعر تدفعػو الػا االخػذ بتمػؾ البدايػة 
بتػػػدا  الشػػػعرا  مػػػراثييـ  بػػػالغزؿ ىػػػك االمقػػػدمات الغزليػػػة فػػػ  قصػػػاند الرثػػػا  فقػػػد صكػػػدت الباحثػػػة زفَّ 

الػذم جعػؿ ركب مػف المػكت الػا الحيػاة التػ  تتمثػؿ فػ  عاطفػة الحػب،  كا  فَّ الػدافع النفسػ  ىػك ى
الشػػاعر يفعػػؿ ذلػػؾ ؛ ألنفَّ حالتػػو النفسػػية جعمتػػو يجػػد الغػػزؿ جػػز ان اساسػػيان مػػف تجربتػػو الشػػعرية ال 

 .(81)يمكنو التخم  عنو

فَّ الشاعر كىك ف  حالػة صكبعد قرا تنا ليذا الرصم يتبادر ف  ذىننا السؤاؿ االت  : ىؿ مف الممكف 
كلعؿ الجػكاب ينتينػا ن  بننفو يذكر  رامو بالمرصة تسم  لو حالتو النفسيةصف حزف كتفجع عما الميت 

ذكر الشاعر لممرصة كعالقتو بيا ككصؼ محاسنيا ف  قصاند الرثا  ما ىك اال تقميد فن  سار   بنفَّ 
مػع تيقننػا كادراكنػا الكمػ  صف  عميو الشاعر تابع مف سبقو مف الشعرا  ف  افتتاح قصاندىـ بالغزؿ،

 كجكد المقدمة الغزلية كيككف الكاعز نفسيان.اال راض الشعرية االخرل تسم  ب

فَّ ص  بػػيف فيػػو تُ دليػػؿ الػػا  سػػندت كالميػػاعمػػا الجانػػب النفسػػ  لممقدمػػة الغزليػػة ا الباحثػػة كفػػ  تنكيػػد
المقدمػة الغزليػػة ليسػػت مجػرد تمييػػد لمػػا بعػػدىا كا  نَّمػا ىػػ  مرحمػػة صساسػػية فػ  القصػػيدة كىػػذا الػػدليؿ 

فقالػت  ، فك كى  مسنلة ميمة قمما التفت الييا النقػاد المحػدث ىك اتيجاز كاتطالة ف  ىذه المقدمة
كانت تقميػدان فنيػان كاجػب االتبػاع،  كلػك كانػت تمييػدان لمػا بعػدىا لكجػب  الباحثة ز فَّ ىذه المقدمة))لك

 ، صنفو يكػػكف عػػدد صبياتيػػا مناسػػبان لعػػدد صبيػػات الغػػرض الػػذم تميػػد لػػو،  لكػػف الػػذم نجػػده خػػالؼ ذلػػؾ
،  في  بيف بيت اك بيتيف كما يزيد عما عشريف بيتان صحيانان،  كقد يكػكف  لتتساك  فيذه المقدمات ال

 –كىػك الغالػب  –عتبػر الغػزؿ نلمغزؿ صحيانان اكثر مما لممدي  صك سكاه مف ابيات القصيدة،  فكيػؼ 
فَّ اخػػػتالؼ صنَّػػػو جػػػز  اساسػػػ  فػػػ  قصػػػيدة الشػػػاعر،  الشػػػؾ فػػػ  صتمييػػػدان لمػػػا بعػػػده ن ال شػػػؾ فػػػ  

فَّ الشاعر كاف يصدر فييا عػف دافػع نفسػ ،  فكػاف يػنظـ صلغزلية بيف طكؿ كقصر يؤكد المقدمة ا
 .(82) بقدر ما يجد ف  نفسو مف حاجة الا ذلؾ((
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ػػػػػػػػػ تكافػؽ اجػزا  ىػػػ( قد صنشار الا ىذه المسػنلة الميمػة 276)ت: كمف الجدير بالذكر صف ابف قتيبة 
:)) فالشػػاعر المجيػد مػف سػػمؾ ىػذه االسػػاليب،  كعػدؿ بػػيف القصػيدة فػ  الطػػكؿ كالقصػر ػػػػػػػػػػ زذ قػاؿ

ىػػذه االقسػػاـ،  فمػػـ يجعػػؿ كاحػػدان منيػػا ا مػػب عمػػا الشػػعر،  كلػػـ يطػػؿ فيمػػؿ السػػامعيف كلػػـ يقطػػع 
مػا ذىبػت اليػو الػدكتكرة حيػاة جاسػـ فػ  خػالؼ . فيذا النص يؤكد (83) بالنفكس ظمآ  الا المزيد((

لباحثػػة بنسػػما  النسػػا  المكجػػكدة فػػ  المقدمػػة الغزليػػة كتسػػتعيف اقصػػر كطػػكؿ المقػػدمات الغزليػػة،  
لتدعـ االتجاه النفس  الذم اتخذتو تفسيران كعممتو دافعان لكجكد ىذه المقدمة،  في  تعزك سبب ايراد 

نَّو))يدلنا عمػا صػدؽ البدايػة الغزليػة  كاصػالتيا،  ككجػكد الػدافع النفسػ  الكػامف صالا  ىذه االسما 
كلكػػف قػػد يقػػاؿ : كمػػا بػػاؿ االسػػما  التقميديػػة كزينػػب كليمػػا كسػػعدل   خمػػؼ عكاطفيػػا كمشػػاعرىا،

فَّ الشػاعر  يػر صػادؽ صتدؿ عما  الصكسعاد كسكاىا،  مما يتردد ف  شعر جميع الشعرا  تقريبان،  
نَّو يفعؿ ذلؾ  فَّ كركد ىػذه االسػما  صلػدافع فنػ  بعيػد عػف نفسػو ن كنحػف نجػد  ةطاعػزف   زلو،  كا 

كثير مف الشعرا  ال ينف  عف المقدمات صػدقيا كاصػالتيا،  كمثػؿ ذلػؾ كارد  التقميدية ف  مقدمات
حتػػػػا االدب الغربػػػػ ،  كقػػػػػد اختػػػػرع ال مػػػػارتيف  اسػػػػػما  لمعشػػػػكقاتو كلقػػػػب الغربيػػػػػكف فػػػػ  آدابيػػػػػـ 

يقبمػػكف فػػ  يسػػر اف يشػػتير عػػنيـ حػػديث  ال معشػػكقاتيـ بنلقػػاب مسػػتعارة،  ألنفَّ النػػاس فيمػػا يبػػدك
تػػػذيع اسػػػماؤىـ الحقيقػػػة،  ككنػػػاىـ المشػػػيكرة،  كاسػػػرىـ المعركفػػػة،  فػػػ   الحػػػب كيسػػػرة القمػػػب،  كاف
فَّ تػردد اسػما  معينػة فػ  المقػدمات الغزليػة صتؤكد الباحثة  مف ثـك ،  (84) حكادث الصبابة كالكجد((

 .(85)صالة تمؾ المقدمات كال ينف  دالالتيا  كدكافعيا النفسية الت  تكمف كرا ىانال يقدح ب

ف صالت  اكدت فييا الباحثػة عمػا الػدافع النفسػ  لممقدمػة الغزليػة قالػت :))آف لنػا كبعد ىذه الدالنؿ 
نقتنع بصدؽ البداية الغزلية كاصالتيا كبنننَّيا ليست مجػرد تقميػد فنػ  يتبػع،  كا  نَّمػا ىػ  ايضػان دكافػع 

ز  كا  نَّمػػا ىػػ  جػػ ،ممػػ  عمػػا الشػػاعر االخػػذ بيػػا اك تركيػػا،  كىػػ  ليسػػت تمييػػدان لمػػا بعػػدىاتنفسػػية 
اساسػػ  فػػ  تجربػػة الشػػاعر كقصػػيدتو،  لقػػد آف لنػػا صنفو نقتنػػع بػػذلؾ بعػػد صنفو نظرنػػا الػػا ىػػذه البدايػػة 

خطكنػا فػ   ثبتنػاهصذىبنا اليو،  كبعد صنفو اقتنعنا بذلؾ ك  الغزلية مف جكانب كثيرة صكدت لنا صدؽ ما
بمػا بعػدىا امػا  طريؽ كحدة القصيدة ؛ الف ككف ىذه المرحمػة اصػيمة فػ  القصػيدة يجعميػا مرتبطػة

 .(86) اعتبارىا تمييدان فيفقدىا ذلؾ االرتباط كيجعميا طارنة عما القصيدة((
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كف  نياية حديثيا الطكيػؿ عػف المقدمػة الغزليػة كارتباطيػا بنفسػية الشػاعر بينػت الباحثػة لمػف ييػتـ 
بالتقميد الفن  ))ز فَّ ىذا التقميد كاف ف  بداية االمر حاجة نفسية،  كظؿ الشعرا  بعػد ذلػؾ ينخػذكف 

دافع النفسػ  بو احيانان ألنَّو كاف يجػد صػدل فػ  نفكسػيـ،  كيحقػؽ حاجػات فػ  اعمػاقيـ،  كظػؿ الػ
 .(87)((ما داـ الشعرا  لـ يمتزمكا بيذا التقميد ف  جميع ما نظمكا اقكل مف التقميد الفن  دكمان، 

زذف الباحثة التنف  فػ  صف التقميػد الفنػ  سػببان مػف االسػباب التػ  دعػت الػا كجػكد المقدمػة الغزليػة 
السػػابقة الػػذكر ػػػػػػػػػ عمػػا صفَّ الػػدافع فػػ  القصػػيدة العربيػػة الجاىميػػة،  لكنيػػا تؤكػػد ػػػػػػػػػ كحسػػب الػػدالنؿ 

 النفس  ىك االقكل كاالظير ليككف عامالن فاعالن ف  ايجاد ىذه المقدمة .

كؿ مػا يطالعنػا صفَّ ص( عػف البنيػة الفنيػة فػ  القصػيدة الجاىميػة كصكػد محمود الجـادركتحدث الدكتكر)
مػؿ كالنسػيب كالظعػف كالطيػؼ ف  ىذه البنية االفتتاح الذم يستكعب لكحة اك اكثر مػف لكحػات الط

كبكا  الشباب،  كى  المكحات الت  ظؿ الظرؼ البين  كاالجتماع  يمدىا بالتفاصيؿ اليكمية الت  
المسػػتمرة عمػػا صنفو تصػػب   يمتقػػ   عمييػػا الشػػاعر كالمتمقػػ  كلكػػف ىػػذه المكحػػات ظمػػت تمتمػػؾ القػػدرة

نعة التػػ  تحكلػػت حرمانػػان يػػرمض منفػػذان تعبيريػػان لحػػديث الػػنفس فػػ  تنمميػػا لمماضػػ  كاحالمػػو الضػػا
))نافػذة  كيعد الباحث االفتتاح، (88)النفس كيممؾ عمييا مشاعر كى  عند اعتاب المخاض الشعرم

القصيدة عمػا ماضػ  الشػاعر كمػو كانتقػا  المشػيد المالنػـ مػف مشػاىد ىػذا الماضػ  رىػف بطبيعػة 
 ، (89)تػػػ  يعالجيػػػا الغػػػرض ثانيػػػان((حالػػػة الشػػػاعر النفسػػػية كالفنيػػػة اكالن،  كبطبيعػػػة التجربػػػة االنيػػػة ال

كيتابع قكلو :))كلذا ف  فَّ البحث عف منيه مقرر القتراف لكحات افتتاح معينة بغرض شعرم معػيف 
ان، ألنفَّ الشاعر بتركيبو النفس  كالفن  كبطبيعة تجاربو الشخصية الت  تختزنيا ذكراتػو قسيظؿ مخف

المكحػػات التػػ  اسػػتكت لمػػركاد مػػف الشػػعرا   سػػيبقا المحػػكر الحقيقػػ  لعمميػػة االنتقػػا  ضػػمف اطػػار
  .(90) المرحمة المبكرة((

كيعػػزك الباحػػث عناصػػر الػػتحكـ فػػ  اختيػػار المشػػيد المالنػػـ لالفتتػػاح الػػا التكجػػو النفسػػ  كالكحػػدة 
فَّ الصيغ التراثية كميػا تشػير الػا عمػؽ معانػاة الحرمػاف فػ  حػديث الػذاكرة المبثػكث  المكضكعية كا 

 .(91)التبايف المكضكع ف  كؿ صيغة منيا ر ـ 

كيؤكػػد عمػػا اىميػػة المنػػاخ النفسػػ  مػػف خػػالؿ حػػرص الشػػاعر الجػػاىم  عمػػا ربػػط مقدمتػػو الغزليػػة 
يكشػػؼ عػػف طبيعػػة التجربػػة االنيػػة فػػ  مقطػػع الغػػرض مػػف قصػػيدتو كاف انتقػػا   ألنػػوبيػػذا المنػػاخ ؛ 
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كقدرتػػػو عمػػػا  المشػػػاىد فػػػ  االفتتاحيػػػة الغزليػػػة يبقػػػا كثيػػػؽ الصػػػمة بتكجػػػو الشػػػاعر النفسػػػ  كالفنػػػ 
 .(92)استكناه االجكا  المالنمة لمعاناتو االنية فيظيرىا مف خالؿ افتتاحيتو الغزلية

كصػػار لزامػػان عمينػػا صف ننػػكه الػػا صف الباحػػث قػػد اتجػػو اتجاىػػان آخػػر  يػػر االتجػػاه النفسػػ  صال كىػػك 
كاسػػعان  المكضػػكع جانبػػان ليػػذا فقػػد خصػص  ، المػػدلكؿ الرمػػزم لممػػرصة االتجػاه الرمػػزم فػػ  حديثػػو عػف

))ز فَّ نصػػػػيب المػػػػرصة االكفػػػػا فػػػػ  الشػػػػعر الجػػػػاىم  ظػػػػؿ  يقػػػػع خػػػػارج االطػػػػار  كصكػػػػد دراسػػػػتومػػػػف 
المكضكع  فقد ظمت صكرتيا تشكؿ عنصران فنيان صرفان يػؤدم ميمتػو الرمزيػة لتقػديـ مػدلكؿ ادانػ  
يػا يحدده النمط التقميدم كتمنحو طبيعة التجربػة المكضػكعية لمػنص قػدرة تشػكيؿ التفاصػيؿ كتكجيي

 .(93) لتيينة المناخ النفس  المطمكب لقبكؿ زخميا التنثيرم((

كف  حديثو عف المرصة صكد الباحث زنَّيا))تبكصت صكرتيا مكضعيا ف  النمكذج الشعرم فػ  األنصػؿ 
مػف خػالؿ قػػدراتيا عمػا تمثيػؿ معانػػاة الشػاعر مػف انفػػراط كػؿ العالقػات االنسػػانية التػ  احػس ز نَّيػػا 

مػكارد الميػاه السػريعة االنييػار  بنضػكبيا فكػاف لػو صنفو يتحػكؿ بمعانػاة االنتػزاع سريعة التككيف عما 
مػػػف اكاصػػػر الصػػػداقة كااللفػػػة كالجػػػكار كالقرابػػػة الػػػا لكحػػػة الحبيبػػػة الراحمػػػة ليكدعيػػػا زخػػػـ االنفعػػػاؿ 

دم ؤ قريبػة الػػا النفػكس النطػػة بػالقمكب كمػػا يقػكؿ ابػػف قتيبػة لتػػ كيطػكع تفاصػيؿ صػػكرتيا التػ  ىػػ 
تيينػػة المنػػاخ النفسػػ  المطمػػكب لقبػػكؿ التجربػػة االنيػػة التػػ  يعالجيػػا مكضػػكع القصػػيدة  ميمتيػػا فػػ 

الرنيس كتمؾ قاعدة يؤكد االستقرا  صف بنية منات النمػاذج  الجاىميػة قامػت عمػا اسػتدرار فاعميتيػا 
كالمػػو يػػكرد لنػػا الباحػػث عػػدد مػػف القصػػاند التػػ  تػػدؿ عمػػا المكضػػكع منيػػا  كلتنكيػػد، (94)التنثيريػػة((

 يدة المثقب العبدم : قص

 ــينــيَأَفـــاِطـــــم َقــــــْبَل بــَـــيـــِنـِك َمــتِّعـــيِنــي            ومــــنُعــــِك مــــا ســـألــــُتِك َأْن تَـــبِ            

يِف ُدونِ              ــيفـــــال تــــعـِـــِدي َمــــَواعـِــــَد كـــــاِذبــاٍت            تَــــُمـــرُّ ِبـــَيـــا ِرَيــــاُح الـــصَّ

 ـــَيا َيِمــينـيفــــــِإنِّـــي لو تُــَخــالـــِفــنــي ِشـــمالـــــي            ِخالَفــــــــِك مــا َوَصــْمُت ِبـ           

 (95)ِإذن َلــــَقَطْعـــــــتيا وَلـــــُقْمــــُت بــــيــــني            كـــــذِلَك اجــــتَــــِوي َمْن َيــــْجــــتويــنـي          
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ف ىذه القصيدة مف اشد القصاند ليفة الا تطكيع تفاصيؿ لكحة المرصة السػتيعاب صيبيف الباحث زذ 
ة المكضكعية كادانيا بشكؿ يقترب مػف الػنمط التقريػرم المباشػر)ففاطـ( تعػده ثػـ تكػذب اثار المعانا

الكعػػد كىػػ  قريبػػة الػػا الػػنفس حبيبػػة الػػا القمػػب كلكػػف ال يمنعػػو حبيػػا مػػف صفو يقطعيػػا كمػػا يقطػػع 
شػاعر بعثتيػا تجربػة حػب  ةشمالو عف يمينو،  كالقارئ ليذه االشعار يعترؼ ز ن و يصغ  الا معانا

 ينتي  الا مكضكع القصيدة ال يجد اال  قكؿ الشاعر :حيف نو يانس كلك

 إلــَى َعـــْمٍرو وِمــــْن َعـــمٍرو أتَـــْتنـي          َأِخـــــــــــي  النَّـــجداِت والـــحـِــــــمِم الَّرصــــيـــنِ          

ـا َأْن تَـــــــــُكوَن َأِخـــــــي ِبــــــ           حـَـــٍق           فـــــَأْعـــــــِرُف مـِــْنـــَك َغــثِّي ِمـــْن َسِمينـِـيفـــِإمَّ

الَّ           ـــخــــْذِنـــفواِ   .(96)وتَـــــتَــِقيــْــنـِــــــي ـــــــي           َعــــــــُدوًَّا  َتتَـــــقـِــــيــــكـــــــــاطَّـــــرحـــِني واتَـّ

فعندىا سيدرؾ القارئ اف)فاطـ( لػـ تكػف اال معػادالن لعمػرك بػف ىنػد فػاكدع الشػاعر لكحتػو النسػيبية 
مف تجربتو المكضكعية بشكؿ مباشر فمما انتيا الػا المقطػع المكضػكع  لػـ يػزد  ةبمفردات مستقا

 .(97)عما االبيات الثالثة الت  ذكرناىا بالر ـ مف ز فَّ القصيدة كقعت ف  خمسة كاربعيف بيتان 

كيتابع الباحث قكلو ف  بياف الداللة الرمزية لممرصة كاكض  ز نَّو ال ينكر ما يكح  بو تكظيؼ صكرة 
االجتمػػاع  كالحضػػارم اك اثػػر الكاقػػع اليػػكم   المػػرصة فػػ  مقدمػػة القصػػيدة الجاىميػػة مػػف اثػػر االرث

 عػف تمثيميػا قػيـ كانت المرصة تحتؿ فيو مكانان متميزان مف خالؿ حضػكرىا الػدانـ فػ  المجتمػع فضػالن 
فالباحػػػػث ال ينكػػػػر ذلػػػػؾ كلكنػػػػو يحػػػػاكؿ صنفو يقػػػػرر  ،االسػػػػتقرار كدؼ  المشػػػػاعر فػػػػ  حيػػػػاة الشػػػػاعر

حضكرىا الدانـ ف  المسػتمزمات التقميديػة لمنمػكذج الشػعرم ال يتجػاكز المنفػذ الرمػزم كلكػف ذلػؾ ال 
. (98)شػاعر فػ  الكاقػػعحقيقيػة مػر بيػػا ال ةيمنػع مػف القػكؿ ز فَّ  بعػػض الحػاالت قػد تنبثػؽ عػػف معانػا

كبعػػد ذلػػؾ يصػػؿ الباحػػث الػػا دليػػؿ حاسػػـ يؤكػػد فيػػو انشػػداد صػػكرة المػػرصة الػػا المنفػػذ الرمػػزم فػػ  
مقدمػػػة القصػػػيدة الجاىميػػػة كدليػػػؿ ذلػػػؾ ىػػػك تعػػػدد رمػػػكز المػػػرصة  فػػػ  ديػػػكاف الشػػػاعر كفػػػ  القصػػػيدة 

لمرجػؿ اف   كانػت تسػمفَّ الحيػاة الجاىميػة صىذا يػدؿ عمػا ك الكاحدة كاحيانان يصؿ الا البيت الكاحد 
ك يمكػف صيبن  عالقات متعددة الا صنفو جػا  االسػالـ فحػـر ذلػؾ اال فػ  االطػار الشػرع  المحػدكد، 

تعميؿ ذلؾ بالقكؿ زفَّ الشاعر كاف يعمد الا تنكيع االسػما  لكػ  يخفػ  اسػمان حقيقيػان ال يريػد البػكح 
ربعػيف ديكانػان مػف أل نوف خػالؿ اسػتقرابو كيميؿ الدكتكر الجادر الا التعميؿ الثان ،  كيتبيف ذلػؾ مػ

فػػػذكر الباحػػػث عػػػدد مػػػف االسػػػما  التػػػ  كردت فػػػ  دكاكيػػػف الشػػػعرا   ، دكاكيػػػف الشػػػعرا  الجػػػاىمييف
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الالت  كردف ف  اشعاره اكثر مف عشػريف امػرصة ككػذلؾ النابغػة  نسا كامرئ القيس الذم بمغ عدد ال
 .(99)كاالعشا ك يرىـ مف الشعرا 

اسما  النسا  الالتػ  كردت فػ  دكاكيػف الشػعرا  الجػاىمييف تكصػؿ الػا عػدة كبعد اف ذكر الباحث 
 :(100)نتانه بيذا الشنف كى 

ز فَّ تعدد االسػما  عنػد عامػة الشػعرا  اشػارة ليػا قيمتيػا فػ  مبػدص تقريػر السػمة الرمزيػة فػ    -1
 تعامؿ مع صكرة المرصة بكجو عاـ .ال
رصة اك نسػػا  حقيقيػػات قػػد يمثػػؿ تعمػػػيالن زفَّ القػػكؿ بػػنفَّ الرمػػكز تمثػػؿ كنايػػات عػػف اسػػػـ امػػ  -2

 عند حدكد الظف المجرد. مقبكالن 
قد تشير بعض االخبار عف حقيقة كجكد امرصة بعينيا فػ  حيػاة الشػاعر كالػذم ركم مػف   -3

)ىريرة( كانت جارية يعشقيا االعشا كا  فَّ جمرة ى  زكجة النمر بف تكلب،  كلكف مف  ز فَّ
بار قامت عمػا اعتمػاد الػنص الشػعرم كثيقػة مصػدقة فػ  زفَّ ىذه االخ ان  ير المستبعد ابد

اطار كاقعية المعالجة المكضكعية فمثؿ ىذه االخبار ال يص  صنفو يعتمد عمييا فػ  تقريػر 
 مثؿ ىذه الحقانؽ.

كبعػػد ىػػذا يخمػػص الباحػػث الػػا رصم يقػػكؿ فيػػو :))ز نَّنػػا نخمػػص مػػف االسػػتقرا  كنتانجػػو الػػا حقيقػػة 
الػا مقدمػة القصػيدة الجاىميػة مػف  وبتدا  مف ز فَّ رمز المرصة يتخذ طريقراسخة تدعـ ما ذىبنا اليو ا

طػػػػػػػارىا خػػػالؿ الر بػػػة فػػػ  بنػػػا  ارضػػػية نفسػػػية تفػػػت  الطريػػػؽ الػػػا التجربػػػة المكضػػػكعية كتميػػػػػػيد ت
لعػؿ ىػذا ك ، (101)كتفػػػاصيميا كتػػػػػرسـ مػػػػػالم  آفاقيا مػػػػنذ المػػػرحمة االكلػػػا فػػػ  بنا  الحدث الفنػ ((

الػنص يكشػػؼ عػػف السػػبب الػػذم دعانػػاالا ايػػراد االتجػاه الرمػػزم مػػع االتجػػاه النفسػػ  عنػػد الباحػػث،  
زذ رصينػػػا صنػػػو مػػػف  يػػػر الممكػػػف الفصػػػؿ بػػػيف االتجػػػاىيف ككضػػػع كػػػالن منيمػػػا فػػػ  جيتػػػو،  لمػػػا ابػػػداه 

 الباحث مف قكة التمسؾ باالثنيف مف دكف فصؿ صك انحياز ألحدىما.

 اما ارتباط المرصة بالمكحة الطممية فكاف لمدكتكر محمكد الجادر ف  ذلؾ تفسيراف : 

))اما ارتبػاط المػرصة بالصػيغة الطمميػة فانػو يبػدك منبثقػان عػف ارتبػاط منػابع  يقكؿ: : زذاالول:  نفسي
ف  قدرتيا عمػا  الحنيف االكؿ االستقرار ككحدتيا النفسية ر ـ تشعبيا المكضكع  فالمرصة كاالرض
فَّ اثػر التجربػة صن استقطاب ليفة القمؽ المتحفز ف  نفس الشاعر عنػد اعتػاب نصػو  االبػداع  عمػا 
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االتيػػػػة التػػػػ  اسػػػػتثارت الشػػػػاعر الػػػػا القبػػػػكؿ يبقػػػػا عػػػػامالن حاسػػػػمان فػػػػ  تكجيػػػػو تفاصػػػػيؿ الصػػػػيغة 
 .(102)الطممية((

تنمػػؿ حػدكد المقػػا  العميػػؽ بػػيف ))حيػث تقػػدـ النمػػاذج الرانػدة فرصػػة رمــزيفيػػك الثــاني :  امػا تفسػػيره
قػػدرة الطمػػؿ كقػػدرة رمػػز المػػرصة عمػػا  اثػػارة الشػػجف ززا  تنمػػؿ اطيػػاؼ الماضػػ  المفقػػكد فحيػػث يقػػؼ 
امرؤ القيس يستكقؼ الطمؿ ف  مطكلتو يستكف  التفاصيؿ المؤىمة لبعث الحيػاة فػ  مػكت االرض 

 لا قكلو : بالعجز عف اعادة عجمة الزمف الا الكرا  ينتي  ا كلكنو حيث يحس  

ِل        نَّ ِشـــــفــــائي َعـــــْبَرٌة ِإن َسَفـــْحتُـيا            وىــل عــند رســٍم دارٍس من ُمـــعوَّ  واِ 
بــــاب بـــمــــأسـَـــــلِ         كــــــِدينِك مــــن ُأمِّ الُحـــَويــِرِث قـــــبَميا             وجــــارتـِــيا ُأمِّ الـــرَّ
 (103)فـــفاضت دموُع الـــعيِن منِّي َصــبابًة             عمى النَّْحر حتَّى َبلَّ َدْمِعي ِمْحَمِمي      

فكما اف العبرة المسفكحة كانت التعبير الحاسـ عف الينس مف بعث الحياة فػ  جػدث الطمػؿ كانػت 
كصـ الربػاب المتػيف اسػتقبتا معػان  العالقػات  ؿ مف اـ الحكيرثتى  نفسيا التعبير عف الحرماف القا

االنسانية كميا ف  كعػ  الشػاعر كتمػؾ ىػ  نقطػة المقػا  بػيف رمػز الطمػؿ كرمزيػة المػرصة كعمػا ذلػؾ 
 .(104) جرل الشعرا  بعد امرئ القيس ف  تكظيفيـ ليذيف الرمزيف ف  لكحة االفتتاح((

نفسػيان يعبػر عػف معانػاة الشػاعر  ان ؿ ارتباطػفنجد الباحث ف  تفسيره االكؿ يجعؿ ارتباط المرصة بالطم
كارتباطيمػػا بمنػػابع الحنػػيف الػػا االسػػتقرار النفسػػ ،  امػػا فػػ  تفسػػيره الثػػان  فيجعػػؿ المػػرصة فيػػو رمػػزان 

 مو مشيد الطمؿ .متضف  فيو مناخ الحركة الفاعمة الذم ال يت

زليػة تبػيف لنػا انػو قػػد الػدكتكر)محمكد الجػادر( فػ  تفسػير المقدمػػة الغ اتجػػاه كفػ  نيايػة حػديثنا عػف
ىذه المقدمػة اتجػاىيف اثنػيف ىمػا االتجػاه النفسػ ،  كاالتجػاه الرمػزم، فحينمػا ذكػر  اتجو ف  تفسير

الباحػػث االسػػما  التػػ  تػػرد فػػ  مقػػدمات القصػػاند انيػػا اسػػما  رمزيػػة اراد بيػػا الشػػاعر الداللػػة عمػػا 
ة الشػاعر لػذلؾ جمػع بػيف ش   معيف فننػو لػـ يغفػؿ عػف الكجػكد الحقيقػ  لػبعض االسػما  فػ  حيػا

   المذيف زتضحا ف  حديثو عف العالقة بيف كجكد المرصة كالمكحة الطممية .  ىذيف االتجاىيف

بقكلػو انيػا  يػاحديثػو عنكابتػدص ( رصيو ف  المقدمة الغزلية،  اياد عبد المجيد ابراىيم) كسجؿ الباحث
ارب كاقعيػة كػاف الشػاعر يعيشػيا،  تعبر تعبيػران صػادقان عػف العالقػات العاطفيػة لمشػاعر كتعكػس تجػ
اف ىػذه المكحػة قػد اسػتكعبت  ان كدمؤ كاستدرؾ الباحث حديثو عف االفتتاح الغزل  كذكر لكحة المرصة 
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صػػػكرة المػػػرصة كقػػػد ظمػػػت مككنػػػات ىػػػذه المكحػػػة تشػػػكؿ عنصػػػران فنيػػػان يػػػؤدم ميمػػػة منفػػػردان اك ضػػػمف 
يـ قػدرة الفعػؿ كاالنفعػاؿ حاضػرة اـ لكحػات االفتتػاح االخػرل فمممػرصة عػالـ يتفننػكف فػ  كصػفو تمػنح

 .(105)باننة

))صػػػكرة المقدمػػػة الغزليػػػة تعكػػػس عنػػػد بعػػػض الشػػػعرا  تجربػػػة يانسػػػة فيػػػ  تؤكػػػد  فَّ صكبػػػيف الباحػػػث 
ارتكزت ف  كثير مف مفاىيميا عما البنا  التقميدم كاعتمدت كجيان مػف كجػكه  ألنياكاقعيـ الحزيف 

طػالع الغزليػة ذات صػمة كثيقػة بكاقعيػا االجتمػاع  العكاطؼ المصاحبة لتمؾ المقدمات ... كاف الم
 . (106) كخرجت تمؾ التجربة بما تحممو مف صلـ كحرماف الا التعبير عف ىمـك الشاعر كتنمالتو((

نَّيا شكمت حضكران كاسعان قياسان صاما فيما يخص لكحة النسيب ف  شعر اليذلييف فقد  ذكر الباحث 
بنيتيػا الفنيػة مػف خػالؿ مككنػات نمػاذج لكحػة النسػيب اسػتقراران كقػد كفػرت فػ   بالمكحػات االخػرل، 

فنيػػان كتكػػرر فػػ  نماذجيػػا التركيػػز عمػػا اثػػر العالقػػة النفسػػية فػػ  تطكيػػع تجربػػة الشػػاعر لمكضػػكعو 
فػػ  عصػػر مػػا قبػػؿ االسػػالـ تخضػػع لمككنػػات  ةفالبنيػػة الفنيػػة لمقطػػع النسػػيب فػػ  القصػػيدة اليذليػػ

االسػػػس النفسػػػية الحتػػػكا  مالمػػػ  عناصػػػر الحػػػدث كدالالتيػػػا الشػػػاعر الفنيػػػة فػػػ  االفتتػػػاح فتييػػػذ 
 .(107)المكضكعية

كف  نياية حديثو عف المقدمة الغزليػة يقكدنػا  الباحػث الػا نتيجػة ميمػة كىػ ))ز فَّ الشػاعر اليػذل  
اخضػػع مككناتػػو الفنيػػة فػػ  لكحػػة االفتتػػاح الػػا البكاعػػث النفسػػية كطبيعػػة تجاربػػو كقػػد اختمفػػت فػػ  

 .(108) اثية مف شعرىـ االكصاؼ الجمالية لممرصة كاكتفكا برمزىا((مجمؿ الحصيمة التر 

االتجاه النفس  مف خالؿ جعمو ىذه المقدمة  عما اذف فقد سار الباحث ف  تفسيره لممقدمة الغزلية
مػزج  تعبيران صادقان عف العالقات العاطفية لمشاعر كالت  تعكػس تجاربػو التػ  كػاف يعيشػيا، كايضػان 

 االتجػػػاه االجتمػػػاع  مػػػف خػػػالؿ ربطػػػو المقدمػػػة الغزليػػػة بػػػالكاقع االجتمػػػاع ، مػػػع االتجػػػاه النفسػػػ  
فضالن عف االتجاه الفن  الذم مث ؿ االطار العاـ ليذيف االتجاىييف كالذم كصػفو بػػػ ) البنيػة الفنيػة 
لمقطع النسيب ...،  لمككنات الشاعر الفنية ف  االفتتاح ... مككناتو الفنية (، كقد اتجو عدد مف 

حثيف االتجػػاه النفسػػ  الػػا جانػػب اتجاىػػات اخػػرل مػػنيـ الػػدكتكر )احمػػد النعيمػػ ( الػػذم كػػػاف البػػا
االتجػػاه االسػػطكرم سػػاند عمػػا آرانػػو لكنػػو اتجػػو االتجػػاه النفسػػ  مػػع اتجاىػػو االسػػطكرم مػػف خػػالؿ 

مجتمعػػيف اك منفصػػميف فػػ  االفتتػػاح رمػػزان بذاتػػو زذ عػػدىما مطمػػع الطمػػؿ كمطمػػع المػػرصة  حديثػػو عػػف
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فَّ اختيػػػػار ام منيػػػػا رىػػػػف بتجربػػػػة الشػػػػاعر،  صشػػػػكيؿ نمػػػػط التػػػػنثير النفسػػػػ  فػػػػ  القصػػػػيدة ك تلذركة ك 
فالمنػػػػاخ النفسػػػػ  الػػػػذم يشػػػػكمو المقطػػػػع الطممػػػػ  كالغزلػػػػ  يكػػػػاد يكػػػػكف متجانسػػػػان مػػػػع ركح القصػػػػيدة 

 .(109)ك رضيا

دكتكر كقد اشار عدد مف الباحثيف الا المقدمة الغزلية كاتجيكا فػ  تفسػيرىا اتجاىػان نفسػيان كمػنيـ الػ
،  كلعػؿ السػبب الػػذم ابعػدنا عػف ايػػراد (111)كالػدكتكر عمػ  المنصػػكرم، (110)نػكرم حمػكدم القيسػػ 

ىذيف الباحثيف مف ضمف ما اكردناه مف الباحثيف السابقيف،  ىك صف ىذيف الباحثيف لـ يتطرقا الا 
 تفصيالت معمقة ف  مسنلة المقدمة الغزلية .

يػػة االخػػرل بميػػزات صدبيػػة كفنيػػة ىينتػػو ألنفو يكػػكف تميػػز العصػػر الجػػاىم  عػػف سػػانر العصػػكر االدب
لػػا ز، فقػػد تكاممػػت فيػػو عناصػػر البنػػا  الفنػػ  ممػػا دفػػع الشػػعرا   يحتػػذل فػػ  بقيػػة االعصػػرمثػػاالن 

ىـ الشػعرية، كنظػران ألىميتيػا كدكرىػا قصػاندالسير عما كفؽ ىذا البنا  كالتمسػؾ بػو فػ  كثيػر مػف 
سػباب التػ  سػاعدت فػػ  تييػػنت لمقػدمات القصػاند مػف األالفاعػؿ كاألسػاس فػ  البنػا  الفنػ  ، فقػد 

رية الت  يمر بيا ك جزا  البنا  الفن ؛ لككنيا صداة معبرة عف الحالة الشعصتفردىا كتفكقيا عما سانر 
 .محتكل القصيدة  لالستماع لبقيةممتمق  كدفعو لفضالن عف ككنيا كسيمة جذب كا  را  ، الشاعر

المقػػدمات التػػ  شػػكمت ظػػاىرة كبيػػرة صػػاحبت القصػػيدة  هبيػػذ الشػػعرا  قصػػاندىـ عظػػـكقػػد افتػػت  م
صنفو يسػػػتيميا اسػػػتيالالن حسػػػنان كػػػ  يجػػػذب انتبػػػاه السػػػامع  ، فينبغػػػ  عمػػػا الشػػػاعرالجاىميػػػة العربيػػػة 

قػػرع السػػمع، كبػػو يسػػتدؿ عمػػا مػػا صكؿ  مػػا ي))كيسػػتحكذ عمػػا مشػػاعره كصحاسيسػػو ؛ ألنفَّ االفتتػػاح 
 .(112)عنده مف اكؿ كىمة((
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ىالخاتمة

 ف  نياية حديثنا عف االتجاه النفس  ىناؾ عدة نتانه تكصمنا الييا كى  : ك 

تجػػػاه اليـ لممقدمػػػة الغزليػػػة،  كلكػػػف اات: جمػػػعو عػػػدد مػػػف البػػػاحثيف ألكثػػػر مػػػف اتجػػػاه فػػػ  تفسػػػير اواًل 
 كىػػـ : الػػدكتكر عمػػا الياشػػم  الػػذم جمػػع بػػيف االتجػػاه النفسػػ  يػػـ آرانالنفسػػ  ىػػك الغالػػب عمػػا 

 ه االجتمػػػاع ، كالػػػدكتكر عنػػػاد  ػػػزكاف الػػػذم جمػػػع بػػػيف االتجػػػاه النفسػػػ  كاالتجػػػاه الفنػػػ ، كاالتجػػػا
امػا الػدكتكر ايػاد عبػد  ، كالدكتكر محمكد الجادر الذم جمع بيف االتجاه النفس ،  كاالتجاه الرمزم

 كاالتجاه الفن  .  المجيد فقد جمع بيف االتجاه النفس ،  كاالتجاه االجتماع ، 

ؽو  بعػػض البػاحثيف الػػا مسػنلة داللػػة اسػػما  المحبكبػات، كمػػنيـ: الػدكتكرة حيػػاة جاسػػـ تطػػر  ثانيـًا :
حيػػث جعمػػت كجكدىػػا داللػػة عمػػا صػػدؽ البدايػػة الغزليػػة كاصػػالتيا ككجػػكد الػػدافع النفسػػ  الكػػامف 
خمػػؼ عكاطفيػػا كمشػػاعرىا،  كالػػدكتكر محمػػكد الجػػادر الػػذم عػػدَّ االسػػما  التػػ  تػػرد فػػ  مقػػدمات 

 .ا قيمتيا  ف  مبدص تقرير السمة الرمزية ف  التعامؿ مع صكرة المرصة بكجو عاـالقصاند اشارة لي

يمثػػؿ االتجػػاه النفسػػ  كاحػػدان مػػف صىػػـ االتجاىػػات التػػ  اعتمػػدىا البػػاحثكف المحػػدثكف كالسػػيما ثالثــا: 
العراقيكف منيـ ف  تفسيرىـ لكجكد المقدمة الغزلية، كمف ىػذه االتجاىػات التػ  درسػناىا فػ  دراسػة 

 ل االتجاه الفن ، كاالسطكرم، كالبين ، كاالجتماع .صخر 

جا  االتجاه النفس  األعـ كاأل مب ف  دراسات الباحثيف المحدثيف، لذا ركزنا عميو ف  ىػذه رابعًا: 
الدراسػػة، كخصصػػنا العػػراقييف، زال  صننػػا لػػـ ُنيمػػؿ مػػا جػػا  بػػو العػػرب كالمستشػػرقكف مػػف آرا  ميمػػة 

 فيمان كامالن، كذلؾ ف  دراسة صخرل. ساعدت الدارس عما فيـ المكضكع

 المصادر والمراجع:

آليػػػات الخطػػػاب النقػػػدم العربػػػ  الحػػػديث فػػػ  مقاربػػػة الشػػػعر الجػػػاىم  بحػػػث فػػػ  تجميػػػات  .1
 ـ. 2004القرا ات السياقية، محمد بمكح ، منشكرات اتجاه الكتاب الغرب ، دمشؽ، 

كرات اتحاد الكتػاب العػرب، االتجاه النفس  ف  نقد الشعر العرب ، عبد القادر فيدكح، منش .2
 ـ. 1992
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االسطكرة ف  الشػعر العربػ  قبػؿ االسػالـ، احمػد اسػماعيؿ النعيمػ ، دار الشػؤكف الثقافيػة  .3
 ـ.  2005، 1العامة، بغداد، ط
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حسف كامؿ الصيرف ،  :تعميؽ عميو الديكاف شعر المثقب العبدم، عنا بتحقيقو كشرحو ك  .14
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