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وقف من القضا\ الهاّمة اليت تسـت 

قضية  ،الباحث يف الرتاث أالندليس
 ،التقليد والتجديد يف النتاج الشعري

فنجد بعض الشعراء مقhين gرة وميّالني 
من ٔابرز و  ٕاىل التجديد gرة ٔاخرى،

هؤالء الشعراء ابن دّراج القسطيل اpي 
شاع الغموض حول شعره يف التقدير 
والنقد حول ٔاصالته وتقليده، فاكن 

ما : التالية رح إالشاكليةلوقوفنا عندها ط
التجديد  يف مقدمات و  مواضع التقليد

 ابن دّراج القسطيل؟

 

Résumé: 
L'une des questions 

importantes qui met les 

chercheurs fau à l'héritage 

andalou, est la question de la 

tradition et de l'innovation dans 

la poésie. Sans cela nous 

trouvons quelques poètes une 

fois traditionnels, et d’autres 

fois innovatrices. Le plus 

important de ces poètes, «Ibn 

daradj Alkstali» où sa poésie 

était un axe d'étude dans la 

tradition et l'innovation. La 

question qui se pose ici : 

qu’elles sont les places de la 

tradition et l'innovation dans 

les introductions de «Ibn daradj 

Alkstali»? 
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ويشمل مفهوم املقدمة  تشّلك مقدمات القصائد ظاهرة فنية يف القصيدة العربية القدمية،

 ٔانوعا خمتلفة وصورا شـىت تعّود الشعراء ٔان يفتتحوا هبا قصائدمه اكحلديث عن أالطالل والغزل،
  )1(...والضغائن والشيب والشـباب، وامخلر وغريها

اليت رٔاوا رضورة توفرها يف املقّدمات لتؤدي  وقد ٔاشار النقّاد القدماء ٕاىل اخلصائص الفنية
دورها يف ٕاجناح التجربة الشعرية، ومن ٔامه اخلصائص املشار ٕالهيا؛التأنّق يف ٕاخراج املقدمة عىل ٔاحسن 

ؤاثرا لغ أالمهية، ولهذا أالثر صدى ف¨ ييل،وعليه يرتتب ،ٔالّهنا ترتك يف النفس انطباعا معيقا) 2(صورة
حسـنا شّد انتباه املتلقي ٕاىل القصيدة، وتفاعل معه  -ٔاو املقدمة –ي، فٕاذا اكن املطلعرد الفعل من املتلق

  .وهبذا حتدث ³سـتجابة املتوخاة، واليت يه هدف املبدع
فأّول ما جس¸ هؤالء النقّاد من مالحظات ما ذكره ابن قتيبة حول هنج القصيدة العربية 

لكها الشاعر من حيث رضورة بدء القصيدة مبقدمة تشمل القدمية ؤاقسا«ا اºتلفة اليت ال بّد ٔان يس 
عىل ذكر أالطالل وخماطبهتا ليجعل من ذÀ سببا pكر ٔاهلها الظاعنني عهنا ٔالن حياهتم تقوم عىل 

ّمث وصف الرح� وما ... ّمث الغزل السـÅÆ القلوب حنوه واسـتدعاء أالسامع ٕاليه... الرح� من ماكن الٓخر
سهر وهول اللّيل وهجري الهنار وانضاء الراكئب ليوجب عىل ممدوحه حّق جتّشمه من النّصب وال 
  ).3(ويبعثه عىل املاكفأة والعطاء.. .القصد وذمامة التأميل

فهو يرى رضورة المتهيد بني يدي القصيدة : ولقد ٔاوىل ابن رشـيق املقّدمة عناية كبرية
د ماكحفة،وال جيعلون لÏ«م بسطا هيجمون عىل ٔاغراض القصائ مبقّدمة، ويعيب عىل الشعراء اpين

  ).4(من النسيب ويسمي قصائدمه ٕاذا اكنت عىل هذه احلال  برتاء اكخلطبة

وجند ابن أالثري قد فسح الطريق للشعراء يف هذا الصدد ٔان يتجاوزوا احلواجز والقيود اليت 
ا رصفا ال خيتص ٕاذا نظم قصيدة ٔان ينظر؛ فٕان اكن مدحي: حتّد من شاعريهتم وخياهلم فطالب الشاعر

،ٔاما ٕاذا اكن أالمر يف ذÀ يتعلق حبادثة فتح ٔاو )5(حبادثة من احلوادث فهو خمّري ٔان يفتتحها لغزل ٔاّوالً 
يدّل عىل ضعف قرحية الشاعر  ٔالّن ذÀ) 6( هزمية جيش ٔاو غري ذÀ، فٕانّه ينبغي ٔاّال يبدٔا لغزل
ه، ؤالّن أالسامع تكون متطلّعة ٕاىل ما يقال يف وقصوره عىل الغاية، ٔاو à¸ يف وضع الÏم يف مواضع

  ).7(تâ احلوادث

وذهب حازم القرطاجين ٕاىل ). 8(هذا املفهوم يدل عىل متلل ابن أالثري من ٔاثر القصيدة القدمية
يه الطليعة اBاÅ عىل ما بعدها املتّزنÅ من القصيدة، مزنÅ الوجه، تزيد : "حتسني املقدمة فيقول

  .)9( ..."هتاجا ونشاطا لتلقى ما بعدهاالنفس حبسـهنا اب



 نرسين ملييس /د- ط فورار بن خلرض محمدا /د .أ  .م              يد   اج القسطيل بني التقليد والتجدوالغزلية عند ابن درّ  املقدمة الطللية

 2018جانفي                                291                             - بسكرة-جامعة محمد خيرض

وهكذا مفقدمة القصيدة كام نالحظ ظاهرة فنيّة نشأت مع والدة القصيدة العربية، واسـمتّرت 
ومن خالل ما . يف العصور املتالحقة، وقد شغلت قضيّة املقدمات يف القصائد عقول النقّاد منذ القدمي

لقصائده وما محلته  )10(هبا شاعرî ابن دّراج القسطيل تقدم سـنحاول اسـتقراء بعض املقّدمات اليت ّ«د
  .تâ املقدمات من بذور التقليد، و حملات التجديد يف شعرî العريب

        ::::ةةةةــــليليليليـ ـ ـ ـ ل ل ل ل ـ ـ ـ ـ مقّدمة ط مقّدمة ط مقّدمة ط مقّدمة ط 
احتّل الطلل ماكî هامًا يف صدور القصائد العربية القدمية، فقد معد الشعراء املتقدمون ٕاىل 

ا قصائد املدح اليت الز«ا الطلل لفرتة زمنية طوي�،حىت اسـتخدامه يف جّل ٕابداعاهتم، وخاصة مهن
  .ٔاصبح كرثة اسـتخدامه و³لزتام به، حياط بيشء من القدسـيّة

لهذا يعد التقليد الشعري ٔاحد العنارص اليت حافظ علهيا غالبا شعراء أالندلس وتتجىل هذه 
ولعّل من ٔابرز . ة من ملسات التجديداحملافظة يف صدور القصائد، عىل الّرمغ ممّا تضفيه البيئة املتحّرض 

التقاليد الّيت اسـمتّرت يف الشعر أالندليس تصّدر املقدمة الطللية يف بعض مداحئ الشعراء أالندلسـيني، 
وعىل رٔاسهم ابن دّراج القسطيل، الشاعر املّداح، مفقدماته الطللية ال تأيت يف مقدمة القصائد ٕاّال 

اBيوان، ومن ذÀ قصيدته يف مدح املنذر بن حيي واليت يبدؤها بنسـبة قلي� ملقارنة بعدد قصائد 
  )11( :لوقوف عىل أالطالل يقول يف مطلعها

َهل� لَبِني فاهنل�ْت َمداِمَعـــــــــــُه   ْت َمَساِمَعــــــهُ ***  ا� تَك�   وآنََس الن�َفَر فاسـْ
َىل فَا�ْوَدَعــــــــــــُه  عْ َل اال� َع املَْزنِ   يف الَقلِْب الِجعُ بٍَث ال يُواِدَعـــــــــــهُ *** َوَود�
َف الُنوِر عاْين القَْدِر ضاِئُعـــــهُ *** \ َمْعَهًدا ْمل يََضْع َعهَْد الَوفَاِء لــــــــُه    ُمَكِسّ

وممّا اختري من املبادئ، وممّا :" هذه املقّدمة ٔاجعب هبا حازم القرطاجّين حيث يقول عهنا
فالشاعر يسâ ) 12( ..."ل ٔايب معر بن دّراج القسطيل ٔاهّل لبني فاهنلّت مدامعهاسـتحسنته ٔاّن قو 

سبيل التجديد، فيتحّول مبقدمته الطللية من جمرد الوقوف عىل املزنل مبفهومه التقليدي اخلاص ٕاىل 
  .الوقوف عىل املزنل أالعىل والوطن أالم اpي اعتاد مفارقته وتوديعه والباكء عىل ٔاطال�

 مة الطللية عنده جاءت لتعّرب عن ٕاحساسه ٔالمل وأالىس والفراق لرحيل احملبوبة، فالفاملقدّ 
يسـتطيع ٔان يÀÆ نفسه حىت سالت دموعه ومصتت آذانه،فقد ترك الرحيل يف نفسه ٔاحزاî ال تفارقه، 

\Bكراها،ويشعر ٔاّن هذه اp ر ٔاصبحت ويقف ٔامام د\ر احملبوبة اليت اعتاد عىل الوقوف عندها وفاًء
  . ذهب هباؤها وزالت قميهتا ولكّهنا مع ذÀ مل تفقد ماكنهتا يف قلب الشاعر يف مثل حا�،

ويسـتغّل ابن دّراج املقّدمة الطللية ليوظفها توظيفا جديدا، فرناه يف قصيدته اليت ميدح فهيا 
شـبابه، وعىل  يذكر تبدل حا� ٕاىل أالسؤا ويأسف عىل) 13(-ويه ٔاول شعر مدحه به -املنصور العامري

ربع أالحبة اpي عفا علهيم الزمن وغّري معامل رسومه، وعىل ظهور الشيب، ممّا جعل النساء يعرضن 
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  )14(: عنه ويغلقن د\ر اللّهو عنه، فهو يعود ٕاىل ٔا\م صباه، ويسـتحرض ذكر\ته احللوة فيقول

َباِب الَفّضِ ٔاْهنََج بُـــْرَدُه      َ\ِض ***     فَيا للشـ� نَاَهـــــا ولّرِ ِو جف� سـَ   الل�هْ
ْقَوْت ُرسوَمهَـــــا      َو ا� َ\ِر الل�هِ ِBّْت َمغَانهيَا وَمص� َصداَهــــــا***     و   َوَمح�
ثَْمل خاِشـــــعٍ       َق ا� َ َعْهنَا َحسْ ياَهــــــــــــا***     وَخرب� ْت ِحبَ َ   َكهاÅَِ بَْدٍر بُِرشّ

 َâْذا      فَيا َحب�ذا ِت سوُم وَحبـ�   نَواِفُح َهتِدهيا ٕايل� َصَباهــــــــــــــا***     الر�
جيّسد ابن دّراج هنا ٔاحد مقّومات مقدمة الطلل عندما يتحدث عن اB\ر اBّارسة متذكرا 

اكنت نسـميها العليل، واحليواîت ترتع فهيا، فبعد ٔان يأسف Bمار تâ اBّ\ر، فقد تبّدل حالها بعد ٔان 
عامرة بأهلها ورحلوا عهنا، وضاعت معاملها وعفت رسو«ا وزال جاملها ورونقها، فال جتيب سائل، وال 
تليب نداء، فصارت لية وهتاوت جدراهنا ويه مع ذÀ تبدو مجي� ملا حتم¸ من ذكر\ت هنيئة عاشها 

ٓ . الشاعر فنسـميها مازال يذكره هبذه أال\م امجلي� خر مل يكن شائعا يف املقدمة مث ينتقل ٕاىل عنرص ا
الطللية القدمية، فهو يتحدث عن شاريب امخلر يف رحاب تâ اB\ر، ويصفها وما يدور بني شاربهيا من 

  .ٔاحاديث عذبة
واجلدير pكر هنا ٔاّن ابن دّراج قد اسـتغّل هذه املقدمة الطللية ليعّرب عن حا� وما آل ٕاليه من فقر 

  .وشدة ومعاîة بصورة رمزية
ويوظف ابن دراج املقدمة الطللية توظيفا آخر، فنجده يضفي صفات الطلل عىل د\ر 

  )15( :أالعداء وحصوهنم بعد هزميهتم، ومن ذÀ مدحه للمنصور العامري فيقول
بوعِ َمَحا آ�َرَها الِقـَدمُ ***    َمعاِهُد قُْدُت فهيا اخلَْيَل فانَْقلََبْت    ِمثَْل الر�

ـُب  َعَفْت َمَعاِلُمَها    َصْوُب الّصَواِرم مهنا والقنا ِدَميُ ***  من بعِدِمهْ ُحسُ
ا بقاِطِنـــــــــِه   يَـــــــمُ ***  ال يْسا�لوَن لها َرْمسً شالُء والِرّ َجابَْهتُُم اال�   ٕاال� ا�

فصورة املعاقل واحلصون ٔاو املدن بعد املعركة وما حدث فهيا من دمار وحتطمي يراه ابن  
لصورة الطللية لكن مع اختالف طفيف،فٕاذا اكنت الصورة الطللية تعفهيا الروامس دراج ٔاشـبه 

والسامء بعد رحيل أالحبة، فهـي ٕاذن قد عفت ودرست ٔالّن املمدوح قد قاد فهيا اخليل ؤامعل فهيا 
 .السـيوف حىت حما معاملها ؤازال آ�رها وتشاهبت ملنازل اليت اندثرت وهتاوت لقد«ا

ّراج عىل أالطالل، يف قصيدة ميدح فهيا املنذر بن حيي، ويسـهتلّها حلنني وقد وقف ابن د 
ٕاىل ٔا\م صباه، مالعب لهوه، ولكن ال اBّمعة تفيد، وال الزفرة جتدي، فقد رحل أالحبّة وبُعدت 

  د\رمه، وهو ٍق عىل ذكرى احلسـناوات 
  )16( :املنعامت يقول

يَْن ِتâَْ الُنُجوُم؟ وُم الِصَبا، ا� ميُ ***  ُجنُ يَْن َذاَك النَسـِ ُمي الِصَبا ا�   نَسـِ
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ِل ِمْهنَا ِضيَـــــــــــاُء  َما يف التََخي� يـــــمُ *** ا� ِق ِمْهنَا َمشِ َما يف التَنَش�   ا�
ـومُ *** فَيَلَْحُقهَا ِمْن ُضلُوِعي َزِفْيـــــــــــُر   َويُْدِرُكهَا ِمْن ُدُموِعي ُجسُ

حِ  ِهيــــــمُ *** ــــــــــن� لَقَْد َشط� َرْوٌض ٕاليِه ا�   َوغَاَدَرْت ِمياٌه ٕالَْهيَا ا�
نٍس يُصِبُح َعْهنا الَصبـــــــاْح  ْو ا�   نَواِمعُ يُْنِعُم ِمْهنَا النَِعيــــــــــمُ *** ا�

ممّا يالحظ عىل الشاعر ٔانّه ال خيرج عن دائرة املقّدمة الطللية التقليدية اليت اكن ٔاحد 
  . والتغّزل حملبوبة اليت اكنت تسكن تâ اBّ\ر عنارصها ذكر الفتيات

ليجمع يف لوحته بني  ،بألفاظ جاهلية -كام الحظنا -وعليه فقد عّرب ابن دّراج عن معانيه
  .مواطن التقليد والتجديد يف مقّدمة قصيدته، اليت gرة تطول، وgرة تقرص يف ديوان الشاعر نفسه

        ::::يةيةيةيةـ ـ ـ ـ زل زل زل زل ــــــــــــة غة غة غة غــــّدمّدمّدمّدمــــمقمقمقمق
الغزلية من املقّدمات اليت احتلت ماكهنا التقليدي يف القصائد القدمية، ٕاىل  تعد املقّدمة

  .)17(جانب املقدمات الطللية، ويه مقّدمات ال تتناول وصف ٔاطالل احلبيبة، وٕانّام تصف احلبيبة ذاهتا
فقد كرث انتشار املقدمة الغزلية يف صدور القصائد يف الشعر العريب، وال يقل انتشارها عن 

فقد افتتح الشعراء اجلاهليون قصائد كثرية ملقدمة الغزلية، وتتألف هذه املقّدمة من " ة الطللية املقدم
احلديث عن صد احملبوبة وجهرها ٔاو بعدها وانفصالها، وما خيلّفه البعد والهجر والفراق من تعلق شديد 

عىل خاطره ٔا\مه وشوق مستبد، ودموع غزار يسكهبا الشاعر حرسة ؤاملا ولهفة، ورسعان ما تفد 
املاضية السعيدة، وذكر\ته احللوة امجلي�، حني اكن يلتقي مبحبوبته، ويربح لك مهنام لصاحبه حببّه، 

  ).18( ..."وتباد� ٕاجعا ٕجعاب وشوق بشوق

فقد شاعت املقدمة الغزلية كام رمسها شعراء اجلاهلية يف صدور القصائد أالندلسـية بكرثة، 
فاملقدمة الغزلية عند ابن دراج يف فواحت . لعرب يف أالندلس آ�ر ٔاسالفهم غالباواقتفى فهيا الشعراء ا

قلي� جدا مفن ٔابرزها رائية ابن دراج يف مدح املنصور بن ٔايب عامر  –خاصة املدحية  –قصائده 
  )19( :واليت مطلعها

َتضاِم تَِسيــُر    ــورُ فَتَْنَجُد يف َعرِض الفال وتَغــــ*** َدِعي َعَزماِت املُسـْ
  يَُعز� َذليٌل ٔاو يَُفُك ٔاسيـــــــــــــــرُ *** لََعل� مبا ٔاْجشاَك من لَوعَِة النـَوى 

  :ٕاىل ٔان يقول
�ٌة َوَزفـــــــــــــرُ *** َولَّما تَدانَْت للَوداعِ َوقَْد هفــــــا  ن ُه ا�   بَصْربي ِمنْ
ِة والهَــــــوى    ِد َمْبغوُم الِنداِء َصِغريُ ويف املَهْ*** تُناِشُدين َعهُْد املََود�

ميكن ٔان :" يقول حمقق ديوانه) 20("قد بلغت هذه القصيدة شهرة هائ� يف الرشق والغرب" 
 Åدو âنفرتض ٔاّن ماكنة ابن دراج قد توطدت بعدها، ؤانّه ٔاصبح جنام من النجوم الساطعة يف ف
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  ).21("املنصور

وذÀ لتأّصل الشعر يف نفوسهم  –دميا وحديثا ق –ٕاجعاب النقّاد  من هذا املنطلق îلت
وما ٔابدع قول ابن درّاج :" فاكن جزءا من طبيعهتم اليت فُطروا علهيا،فهذا حازم القرطاجين يقول عهنا

 ،Àعندما ذكر وداع امرٔاته وما ظهر من الشجو يف ٔاحلاظ ابنه الصغري ملا ٔابرص من حاهلام عند ذ
  .)22( ..."فتبّني ذÀ يف عينيه

زيك . وقد وقف عندها د)23(ٔامحد هيلك وعّدها من مظاهر براعة الشاعر.وقف عندها د كام
مبارك يف موازنته بني ابن دّراج ؤايب نواس يف مد2م، ويفّضل صورة ابن دّراج ويعلّق علهيا تعليقات 

هذا  بقو� ؤاحسب ٔاّال يفوت القارئ ترجيح..." تناشدين عهد املوّدة:" خمتلفة مثل تعليقه عىل قو�
بيت îدر املثال، ..." عيين مبرجوع"وقو�،لكمة خمتارة رعة املدلول..." مبغوم النداء" البيت ولكمة 

عصيت شفيع " من ٔارّق ما صور به احلنان، وما ٔارحج ما يقول ..." تبؤا ممنوع القلب" وقو� 
  .)24( ..."النفس

قطعة :" ن دراج فهـيكام اعترب شويق ضيف هذه املقدمة دليل عىل شاعرية الشاعر اب
تفيض لعواطف والشعور احلي، ويه دليل عىل جودة شاعرية ابن دراج، ؤانّه لو ترك نفسه عىل 
جسيّهتا دون عناية بتقليد املذاهب الرشقية من صنعة وتصنيع وتصنع السـتطاع ٔان يرتك لنا شعرا مليئا 

  )25(".حليوية والقّوة والوجدان الفيّاض
الشاعر بتصوير رائع ملا اكن بينه وبني زوجته من حوار يمت بعذوبة يف  فهذه القصيدة اسـهتلّها

حلظات الفراق فهو يمتىن الفرج بعد الضيق، مث انتقل ٕاىل وصف الوداع وما انطوى عليه من ٔاىس 
وحزن ٔالمي، مث îدته بعهد احلب والوصال اpي بيهنام ٔان يبقى، ويف نفس الوقت طفلهام الصغري ينطق 

  .الكبد حرقة،فاحتضنه وعانقه، لكنّه فارق حنان ٔابيه وحبّه � بأصوات مهبمة
كام جيمع ابن دراج يف لوحة واحدة عنارص متعددة، فهـي مقدمته الغزلية اليت ميدح فهيا 
املنصور منذر بن حيي ميزج فهيا بني عنارص الطبيعة، وبني لواجع شوقه وحنينه ٕاىل حمبوبته اليت حتن 

  )26( :حلنينه وحتزن حلزنه يقول
îَ شائِـُم  َق اpي ا� نا الَربْ ـــــمُ *** لََعل� سـَ îَ هائِ ُمي ِمن اBُنْيا ِبمْن ا�   َهيِ
  ٔاما يف ُذراُه من ُجفوِين َمباِمسُ *** ٔاما يف َحشاُه من جواي خمايُل 

ففي مقدمته الغزلية نالحظ ٔانّه يتبع طريق ٔاهل البادية، كام يقول ابن رشـيق فيذكر الرحيل 
وتوقع البني وإالشفاق منه، وصفة الطلول وامحلول، والتشويق حبنني إالبل وملع الربوق، ومر  و³نتقال
  .)27( ...النسـمي
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فهو يرى يف ومضات الربق ما يذكره حملبوبة اليت هام هبا، ويف ٔاحشائه حرقة وشّدة وجد 
 .خلفهتا احملبوبة

  )28( :مطلعهاكام جند هائيته يف مدح املنصور قد اسـهتلها لغزل يقول يف 

ّرِ َهواها*** ٔاضاَءلَها فَْجَر الُهنَـى فَهناها    عن اBَنَِف املُْضين ِحبَ
وحيذو ابن دراج حذو شعراء البادية يف مقدمة غزلية قصرية اتّسمت لعفة والوقار، فوصف مواجد 

  )29( :العشق ولواجع الصدور وخفقان القلب وجتم¸ لصرب، فتحدث عن حمبوبته حبديث عذب يقول

  َوَشْوٌق وال لُْقيا، َوَصْربٌ وال ُعْقىب*** غَراٌم وال َشْكوى،و َعْتٌب وال ُعْتىب 
  :ٕاىل ٔان يقول

ِبُل آماَق اجلُُفوِن ِبِعْبــــــــــــــــَرٍة  سـْ   وٕاْن ُحرَِمْت ِمنِْك املََوَدة يف الُقْرىب*** وا>
ه املتأجج وشوقه الغّالب، واصفا غرام ،اسـهتل الشاعر هذه املقدمة الغزلية مبدح املنصور 

وصربه عىل جهر احلبيبة اليت قسا قلهبا عليه، فانرصفت عنه ؤامعنت يف صّده، ومل تباد� الغرام 
والشوق، فربح به احلب،وتوالت زفرات أالىس       يف صدره اجلرحي، اكلّرحي عاصفة بأحناء الضلوع، 

  .ىل الرمغ من حرمانه املودة حىت يف قرهباوطفق يسـتعذب يف سبيلها الباكء ويسـيل العبارات علهيا ع
  )30( :و� مقدمة غزلية يف مدح املنصور مبناسـبة عيد أالحضى يقول

تاٍق وُمْقَ�َ شاِهِدي*** ٕاذا ِشئَْت اكَن النَْجُم ِعْنَدَك شاِهِدي    ِبلَوعَِة ُمشـْ
قسوهتا و� مقدمة غزلية قصرية يف مدح املنصور يبث فهيا شكواه وحزنه لهجر من حيب، و  

عليه، ويمتىن لو يسود العدل حىت ال يالم احملب السقمي اpي يشفه الوجد ويرديه أالىس، عىس ٔان 
  )31(: يشم¸ الرمحة والعفو فهو عاشق قت¸ الهجر يقول

ِه   ٔاو اكَن يقِرصُ ظاِلٌم َعْن ُظلِْمهِ *** لَْو اكَن يَْعِدُل حاِمكٌ يف ُحْمكِ
َم اBَنَُف الَسِقُمي مال   تُْغري الهوى ِبغراِمِه وِبُسْقِمهِ *** َمًة ما ُجّشِ

ويسـمتر ابن دراج يف جتسـيد مقومات املقدمة الغزلية التقليدية فيتابع بث ٔاحزانه، فهو شهيد 
احلب قضت عليه احملبوبة هبجرها وصّدها مما يزيد صبابة ولوعة، لكنّه حيمل بأن تص¸ احملبوبة وختفف 

  )32( :عن آالمه فيقول
مُ  قَايس مـــــن ٕاْن ْمل ا� هِ *** ْت ّمما ا> ْن ٔاموَت ِبَزْمعِ   ُوْجٍد فأوِشُك ا�

ـــــــهِ *** َعهْدا عيل� ٕالْن َظَفْرُت ِبَسلَْوٍة    ّممن َهَويُْت ٔالْعَشقَن� ِبَرْمغِ
ويسخر الشاعر عنارص الطبيعة يف خدمة مشاعره، فيطلب من الربق ٔان يساعده يف 

ّ̧ يسقي د\ره بدمع غزير، فهو يدعو هللا ٔان يصربه، ومينحه القدرة  الوصول ٕاىل من حيب وهيوى لع
  )33( :عىل حتمل هذا الفراق، فالنسـمي Hٔنفاسه والرعد كزفراته يقول
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ذا الَم الِمئٌ *** ونَْفُح َصَىب يَْطفو عَىل َجنَباِتِه 
J
نْفاِس ا   َكَتْصعيِد ا�

بيعة فيه بربقها ونسـميها ومشسها ويسـتمكل ابن دراج مقدماته الغزلية فيخمت غز� اpي تشاركه الط 
  .وجنو«ا، بغزل يرتقب فيه ز\رة احملبوبة

ومن خالل ما تقّدم اتضحت لنا بعض مالمح التقليد والتجديد يف املقدمات الطللية  
   .والغزلية عند ابن دّراج القسطيل
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  ::::واملراجع واملصادر واملراجع واملصادر واملراجع واملصادر واملراجع واملصادر     الهوامشالهوامشالهوامشالهوامش
                                                                        

يف التطــور الفــين للقصــيدة العربيــة حــىت العرصــ العبــايس،                         الشــعرية العربيــة : نــور اBيــن الســد  ((((1111))))-

  .م1995ديوان املطبوعات اجلامعية، الساحة املركزية، بن عكنون، اجلزائر، 

عيـار الشـعر،حت طـه احلـاجري ومحمـد زغلـول سـّالم،    املكتبـة ): محمد بن ٔامحـد( ابن طباطبا   ((((2222))))-
        .122م، ص1966، التجارية الكربى،القاهرة

، 1م،ج1966الشــعر والشــعراء، حت ٔامحــد بــن محمــد شــاكر، دار املعــارف، مرصــ، : ابــن قتيبــة  ((((3333))))-

        .75ص

امحليـد، دار العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده، حت محمد حمي اBين عبـد : ابن رشـيق القريواين ((((4444))))-
  .231م،ص1،1980اجليل، بريوت، ط

، دار )عرصـ الطوائـف( دحي يف أالندلس، قضا\ها املوضوعية والفنيةقصيدة امل: ٔارشف محمود جنا ((((5555))))-

        .113م،ص2002، 1الوفاء Bنيا النرش والطباعة،ط

ـــاهرة،  ((((6666))))- ـــة والنرشـــ، الق ـــة للطباع ـــة، دار الثقاف ـــيدة العربي ـــاء القص ـــف حســـني، بن ـــاكر يوس ب

        . 281م،ص1979

محمـــد حمـــي اBيـــن احللـــيب، املثـــل الســـائر يف ٔادب الاكتـــب والشـــاعر، حت : ابـــن أالثـــري  ((((7777))))-
        .236،ص 2م،ج1939القاهرة،

فورار امحمد بن خلرض، الشـعر أالندليسـ يف ظـل اBوÅ العامريـة، دراسـة موضـوعية وفنيـة،دار  ((((8888))))-

        .180م، ص2009الهدى للطباعة والنرش،عني ملي�،

ـــــاجين  ((((9999))))- ـــــازم القرط ـــــرب : ح ـــــب، دار الغ ـــــاء ورساج أالدء، حت محمـــــد احلبي ـــــاج البلغ مهن

        .309م،ص3،1981إالساليم،بريوت،ط

فنســبه يعرف بن دراج، ويلقب لقسطيل،ويسمى ٔامحد،ويكىن ٔا عامر، ٔاما لقبه القسطيل،  ((((10101010))))-

ه، يف بيت ذي ماكنة مـن بيـوت قسـط�، 347ٕاىل بhة قسط� يف غرب أالندلس،وقد وB سـنة 
اج، ينظر امحليدي جذوة املقتـبس قسط� درّ : فقد نسبت البh ٕاىل  احلد أالعىل لٔالرسة، فقيل لها 

يف ذكر والة أالنـدلس، حت روحيـة عبـد الـرحامن السـويفي، دار الكتـب العلميـة، بـريوت، لبنـان، 

حت ٕاحسـان ،وفيـات أالعيـان ؤانبـاء ٔابنـاء الزمـان: ، ٔابو العبّاس بن خلـاكن346، ص1م، ط1997
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املَغــِرب، حت شــويق  املُغــِرب يف حــىل: ،ابــن ســعيد51،ص1عبــاس، دار صــادر بريوت،لبنــان، ج
        . 60،ص1م،ج1978، 3ضيف،دار املعارف، مرص،ط

         .138هـ،ص1389، 2اBيوان، حت محمود عيل ميك، املكتب إالساليم، ط: ابن دراج القسطيل ((((11111111))))-

        .313ص ،مهناج البلغاء: حازم القرطاجين ((((12121212))))-

،دار الكتــــاب جـــذوة املقتـــبس يف gرخي علــــامء أالنـــدلس، حت ابـــراهمي أالبيـــاري: امحليـــدي ((((13131313))))-

        .177م، ص1983بريوت، ،اللبناين

        .8/9اBيوان، ص: ابن دراج  ((((14141414))))-

        .342املصدر نفسه،ص: ابن دراج ((((15151515))))-

        .227املصدر نفسه،ص: ابن دراج  ((((16161616))))-

العــــدد ) اQــــ�( صــــور ٔاخــــرى مــــن املقــــدمات اجلاهليــــة، جمــــ�: يوســــف خليــــف ((((17171717))))-

ــن د1965،ٔاغســطس،104 ــال ع ــيدة ا. ، نق ــف، القص ــليات،  يم يوســف خلي ــة يف املفض جلاهلي

        .167ص

ـــــارف، : حســـــني عطـــــوان ((((18181818))))- ـــــة يف الشـــــعر اجلـــــاهيل، دار املع ـــــة القصـــــيدة العربي مقدم

        .128،ص1974مرص،

        .249اBيوان،ص: ابن دراج  ((((19191919))))-

        .135ص: 1وفيات أالعيان، ج: ابن خلاكن ((((20202020))))-

        .37اBيوان،ص: ابن دراج  ((((21212121))))-

        .313مهناج البلغاء، ص: حازم القرطاجين ((((22222222))))-

        .313أالدب أالندليس من الفتح ٕاىل سقوط اخلالفة، دار املعارف مرص، ص: ٔامحد هيلك ((((23232323))))-

        .249،ص1998املوازنة بني الشعراء، دار الكتاب العريب، القاهرة،: زيك مبارك ((((24242424))))-

        .429،ص8الفن ومذاهبه يف الشعر العريب، دار املعارف مرص،ط: شويق ضيف ((((25252525))))-

        .130اBيوان،ص: ابن دراج  ((((26262626))))-

        .235ص:1العمدة،ط: ابن رشـيق  ((((27272727))))-

    .12اBيوان،ص: ابن دراج  ((((28282828))))-
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    .353املصدر نفسه،ص : ابن دراج  ((((29292929))))-

    .130/131املصدر نفسه،ص: ابن دراج  ((((30303030))))-

    .255املصدر نفسه،ص: ابن دراج  ((((31313131))))-

    .255املصدر نفسه،ص: ابن دراج  ((((32323232))))-

 .130املصدر نفسه،ص: ابن دراج  ((((33333333))))-


