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 مهخص انبحث 

 ػتبت انىص .. قراءة يف مقذماث دواويه شؼريت
يألف الواقع األدبي والنقدي دراسة الدواوين الشععرية بييعة تيليليعا ي بيعد  ن 
ىذه الدراسة تبيي الوقعوف علعا العتبعات ي تعي تتنعاول وخيعا  اعر معن اىبعداع لعد  

 الشعراء  ال وىو إبداع النقد.

يم ال تالععو مععن منمععة نقديععة ي وتوخيععات فالمقععدمات التععي تتبوىععا لععدواوين
منيخية ي ييث يطرح الشاعر في العتبات  سئلة الماىية والوظيفة واليايعة معن الفعن 
ي فضن عن الظروف المييطة بتل ديوان معن اقتاعار علعا  عرض دون  اعر دااعل 

 اىطار الموضوعي ي  و المستوت عنو داال اىطار المنيخي . 

داعيععة باععورة منيخيععةي وخماليععة ي ينتقععل انليععا المقدمععة تتفيععف لتخربععة إب
 المنتج من تقريرية العبارة إلا فضاء الداللة.

ة المقععدمات التععي تتبيععا  اععياب الععدواوين  نفسععيمي ال عث بدراسعععا البيعععُيعنعع
لشععيء سععو   نيععم يقفععون عنععد تخربععة اااععة ياععفونيا ي ومععنيج يعلنونععوي ور يععة 

 م إبداًعا شعرًيا .تعتس إبداًعا نقدًيا ي تما عتست لديي
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SUMMARY 

Para texte.. Reading in the introductions of poetry 
The literary and literary reality is familiar with the study 

of poetic literature in order to analyze it. However, this 

study seeks to identify Para texte in order to deal with 

another aspect of creativity among poets, namely the 

creation of criticism. 

The preachers that they wrote for their posts are not free 

of critical features and methodical approaches. The poet 

raises the question of the essence, function and purpose 

of art, as well as the circumstances surrounding each 

body, confined to one purpose Or silent within the 

methodological framework. 
The introduction intensifies a creative experience 

systematically and aesthetically, through which the 

product moves from the report of the phrase to the space 

of significance. 

The research is concerned with studying the 

introductions written by the owners themselves, not only 

because they stand at a particular experience they 

describe, the method they announce, a vision that reflects 

critical creativity, and They also reflected a poetic creed. 
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 تتابًا؟ "  يعتبر التتاب المطبوع والمخموع دون مقدمة
 الي إنو ال يستيق دون شك ىذا االسم" -

 
 بيير ماريفوا

 مٖٙٚٔ-ٛٛٙٔ
 روائي وم لف مسريي فرنسي
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 مقذمت

اليمعد   رب العععالميني والاعنة والسععنم علعا سععيدنا ميمعد األمععيني وعلععا 
 ن إلا يوم الدين. لو وايبو الطيبين الطاىريني ومن تبعيم بإيسا

 ..وبعدي

فععإن اليعععديث عععن العععدواوين الشععععريةي ودراسععتيا ممعععا يألفععو الواقعععع األدبعععي 
والنقديي بل ويسير الالق خراىا وياتامي بيد  نعي لعم  رد إال الوقعوف علعا عتبعات 
ىذه الدواويني و اص منيا المقدمات؛ تي  تناول وخيعًا  اعر لدبعداع عنعد الشععراءي 

قدي وذلك انل المقدمات التي تتبوىا لدواوينيمي والتي ال تالو معن  ال وىو إبداع الن
ال يعنينا مد  التزامو بيا في شعرهي فيذا ييتاج  –منمة نقديةي وتوخيات منيخية 

 الا دراسة تطبيقية اارخة عن نطاق ما نين بادده.

إن مععا يقدمععو الشععاعر علععا عتبععات الععنص يطععرح  سععئلة عععدة يععول ماىيععة 
تعععوي واليايعععة معععن الَفعععّني ولمعععاذا نقعععول الشععععر؟ فضعععًن ععععن الظعععروف الشععععري ووظيف

المييطععة بتععل ديععوان شعععري مععن اقتاععار علععا  ععرض مععن دون  اععر دااععل اىطععار 
 الموضوعيي والمستوت عنو داال اىطار المنيخي.

ولم تتعن تتابعة المقعدمات سعنة لعد  المتقعدمين معن الشععراء؛ إذ يالعو تفيعر 
من المقعدماتي وقليعل منيعا يضعمياي ويبقعي اعنف  – يسب معرفتي –من الدواوين 

 فالث وىو: دواوين شعرية ليا مقدمات قد تولا تتابتيا قوٌم  ارون.

ومن فم فإنني ُ ْعَنا بدراسة المقدمات التي تتبيا  اياب الدواوين  نفسيم؛ 
ال لشيء سعو   نيعم يقفعون عنعد تخربعة اااعة ياعفونياي ومعنيج يعلنونعوي ور يعة 
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 نقديًاي تما عتست إبداعًا شعريًا. تعتس إبداعاً 

وقد اقتارت الدراسة علا امسعة دواويعن بواعفيا  نموذخعًا علعا معا تقدمعو 
 ىذه الدراسة من ر ية.

 ويهذف انبحث إىل :
 تيديد متانة المقدماتي وبيان  ىميتيا.

 تطبيق بعض مذاىب النقد في قراءة المقدمات.

يا تتوخعو فعي اطابيعا األدبعي بيان  ن المقدمات تنيو منيا التعددية بواعف
 ألتفر من قار ء.

 ذراساث انسابقت:ان
نبيلعة  –دراسة وتيليعل  –المقدمات النقدية القديمة في الشعرية العربية  -

 –خامعة العقيد الياج الاضعر  – عبش: تلية اآلداب والعلوم اىنسانية 
  مٕٓٔٓ/ٜٕٓٓرسالة ماخستير  –باتنة 

البععن عبدربععو األندلسععي: سععمية بنععت المقععدمات فععي تتععاب العقععد الفريععد  -
 -خامعععععععة  م القععععععر  –تليععععععة الليعععععة العربيععععععة  -عبعععععداليادي العمععععععري

 م. ٕٔٔٓ/عىٕٖٗٔ

والمنيظ علا ىاتين الدراستين ميليعا إلعا التعمعيم فعي شعتل المقعدمات دون الفاعل 
الليعععوي  :بعععين مقدمعععة تتعععاب ي وبعععين مقدمعععة ديعععواني فضعععن ععععن تاعععنيفيا النعععوعي

 والبن ي.

ذي يفرقني عنيم  ن دراستي شملت مخموعة من المياور تمفلعت فعي لتن ال
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 اآلتي: 

ميور مقدمات بعض الدواوين الشعرية التي تتبيا  اعيابيا فقعط ي مبتععًدا  
 عن مقدمات التتب النقدية واألدبية.

ميعععور الخانعععب الالقعععي العععذي نعععص عليعععو  اعععياب المقعععدمات بعععالر م معععن 
 ااتنف  زمانيم .

 لمتلقي في اطاب المقدمات .ميور االىتمام با

 ميور المقدمة السير ذاتيةي وىذا سبب ااتياري لمقدمة افي الدين اليلي. 

مععن  خععل ذلععك ايتاخععت الدراسععة لتععل مععن المععنيج النفسععي ي ونظريععة القععراءة 
 والتلقيي وتيليل الاطابي والمتعاليات الناية  و ما يعرف بموخيات قراءة النص.

  ن يقسم البيث علا النيو اآلتي:وقد اقتضت طبيعة الدراسة 

 . مقذمت 
 . الماطلة والوظيفة : مذخم

 : ماطلة العتبةأوًل 

ا
ً
 : ماطلة المقدمةثاوي

 . : س ال النقد يول دراسة المقدماتاملبحث األول

 س ال النقد. -  

 عنقة المقدمة بالمتن -  

 عنقة المقدمة بالعنوان -  
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  نواع المقدمات  -                

 بنية المقدمات في الدواوين الشعرية الامسة -               

 . : الاطاب النقدي في المقدماتاملبحث انثاوي

 الشاعر .. نظرتو ومنيخو في قول الشاعر أولً:

 
ً
 : الشعر ي ماىيتو ومتانتو.اثاوي

 : الطبع والانعةثانثاً 

 : المتلقي  في اطاب المقدمات. رابؼاً 

 دمة وداللتيا.: افتتايية المقخامساً 

 :  ذتر فييا  ىم نتائج البيث.اخلامتت
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 مذخم املصطهح وانىظيفت
 : أولً: مصطهح انؼتبت

 يدور معناىا المعخمي في ميورين: األول ماديي والفاني معنوي.
؛ وذلععك ألن العتبععة درجي والععدرج انتقععال (ٔ)فالمععادي يععويي بععالعلو واالرتفععاع

اني فإذا تان العتب معن قعول إلعا قعول فيعو اختيعاز للعلو  و انتقال من متان إلا مت
 من نص إلا نص.

 ما المعنوي فإنو يويي بالالو معن العيعب والالعوص معن تعل شعائبةي يقعال: 
 .(ٕ)"ما في مودتو َعَتٌب إذا تانت االاة ال يشوبيا فساد"

 : وجاء يف انشؼر
 (ٖ).قليمُ تَ   فناُىنَّ  السَّناِبكُ  وال َعَتبٌ   رساِ يا وال َشظاىا في ال

 . عتب  ي: عيب
" في اللية اليونانية والنتينية ييمل معنا الظيور Paraوالعخب  ن مقطع "

 .(ٗ)والموازاة والمشابية والمساوي لنرتفاع والقوة

                                           

ي وتعذا تعاج الععروس للزبيعديي ط: داراليدايعة [ د.ت  ٙٚ٘/ٔبعن منظعورينظر: لسان العرب ال( ٔ)
ٖ/ٖٓٚ. 

 ٙٚ٘/ٔلسان العرب  (ٕ)

البيععت لعلقمععة بععن عبععدة الفيععل. ينظععر: المفضععلياتي تيقيععق:  يمععد ميمععد شععاتر وعبدالسععنم ( ٖ)
ي والبيعت فعي ديوانعو بروايعة ٖٓٗص ٕٓٔىاروني دار المعارفي ط: سادسعةي القاعيدة رقعم 

عنُت  بالتاء. ينظر: ديوان علقمة بشرح األعلم الشنتمريي تيقيق: د. ينعا ناعري األامعي [
 .ٜٗمي صٖٜٜٔ/عىٗٔٗٔبيروتي ط  ولا  –ط: دار التتاب العربي 

خيرار خينيعت: العتبعات معن العنص العا المنعاصي تيقيعق: عبعداليق بلعابعدي ط: العدار العربيعة ( ٗ)
 .ٔٗمي صٕٛٓٓ/عىٜٕٗٔبيروتي ط:  ولا  –للعلوم 
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والعرُب َتْتني عن المر ة بالعتبةي وىذا من بليغ قوليم؛ ألن المعر ة تتعون بيعا 
 –تولي واىدباري وفي قاعة سعيدنا إبعراىيم اليفاوة واالستقبالي تما تتون سبًبا في ال

 .(ٔ)ما يدل علا ىذا المعنا –عليو السنم –مع زوج إسماعيل  –عليو السنم 
وتععذلك عتبععات الععنص إّمععا  ن تأاععذك إلععا عععالم  ريععب مععن المتعععة واىبععداع 

ّما  ن تتتفعي بيعا  ميتسعبًا وقتعك عنعد ربعك  –علعا مضعٍض  –فتسلمك إلا النصي وا 
 عّز وخّل.

 : خالل مصطهح انؼتباث أواقش أمريه ومه
 المفيوم النقدي للعتبات. -ٔ
 إشتالية ماطلة العتبات. -ٕ

 مفهىو انؼتباث: 
تعويي بعأن العتبعة قعد  –ا عىنع –ة عالعتبة ىي اطعاب ييعيط بعالنصي واىياطع

ة للعنص مفعل عون موازيععتتون سابقة للنص مفل العنعوان واىىعداء والمقدمعةي وقعد تتع
يي و ايععرًا تتععون اليقععة للععنص مفععل المنيععق والااتمععة والفيععارس الشععروح واليواشعع

 الفنية.
فضعًن عععن ذلعك  ن العتبععة بواعفيا اطابععًاي فيعذا الاطععاب يتعون اععورة تمععا 
 يتون تنمًاي فاألول مفل اورة الينف ونوع الاط ي والفاني مفل العنوان واىىداء.

                                           

األردني ط:  –تراخع القاة فعي: اعيية السعيرة النبويعة لنلبعانيي المتتبعة اىسعنميةي عمعان ( ٔ)
. وتذا البداية والنياية البن تفيري تيقيعق: علعي شعيريي ط: دار إييعاء التعراث ٖٗ ولاي ص 
 .ٜٚٔ/ٔالعربي ي 
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 إشكانيت املصطهح "انؼتباث":
اط النقدية واألدبيعة بعع عتبعات العنصي  و مليقعات يعرف الماطلة في األوس

الععنصي  و المتعاليععات الناععيةي  و المنععاصي و يضععًا الععنص المععوازيي ومععا سععبق يعععد 
وتليعا ترخمعات تيمعل معنعا وايعدًا ىعو: العنااعر الموخعودة  Para texteترخمعة لعع 

علععا يععدود الععنصي وىععي ترخمععات ليععا وخاىتيععا فععي ااتيععارات النقععاد العععرب وميععل 
 بعضيم إلا ترخمة دون  يرىا.

بيد  ني  ميل إلا ماطلة "عتبات النص"  و ما يعرف بالعتبات لعدة  سباب 
  خمليا فيما يأتي:

 ن مفيعععوم العتبعععة ىعععو  ول معععا يلقعععاك فعععي البيعععت/النصي ومعععن دونيعععا ال * 
 تستطيع الولوج.

المعععوازي"  قعععل ذيوععععًا  –المتعاليعععات  –قعععد تتعععون ماعععطليات "المنعععاص * 
ااًل من ماطلة العتباتي فضعًن ععن البريعق الماعايب لماعطلة واستعم

 "العتبات" والذي بدوره ييمل المتلقي علا اىاياء واالعتداد.

ياطتو بمفيوم "خيرار *  الشمولية: و عني بيا: شمولية ماطلة العتباتي وا 
 .(ٔ)خينيت" "ففيو يتيقق التداال واالنفاال واالتاال ..." 

ن الماععطلة اليربععيي والماععطلة العربععي  و الترخمععة الممافلععة الواقعععة بععي* 
العربيععة "عتبععات الععنص" ييععث ال ييمععل ماععطلة العتبععات معنععا ميععايرًا 

 .(ٕ)للمعنا اليربي

                                           

            ن"  نموذخعععًاي عتبععات الععنص ودالالتيععا فععي الروايععة العربيععة المعااععرة "تيععت سععماء توبنيععاخ( ٔ)
 .ٕٜٕي ص مٕٗٔٓمقاليد ي عدد سابعي ديسمبر  د.  بو المعاطي ايري الرماديي مخلة

 .ٕٜٕص  ي المرخع السابق( ٕ)



 

  

 

 
 شعرية دواوين قراءة في مقدمات .. عتبة النص

 

ٛٙٔ 

 : وظيفت انؼتباث
 ستطيع  ن  خمعل وظيفعة العتبعات وبيعان معد   ىميتيعا للعنص  و معا يععرف 

 بالمتن من انل عدة نقاط ىي:
نص وبيعان ااواعيتو معن اعنل تيديعد خانعب  ن العتبات تسيم في فيم ال
 .(ٔ) و عدة خوانب من مقااده الداللية

دعععوة المتلقععي إلععا يواريععة مععع الععنص؛ ألنععو "بفعععل التلقععي األّولععّي لعتبععات 
النص األولا تتيقق  ايعات االسعتمتاع الناعي المبتعرة إلعا خانعب ااتعراق مسعايات 

العتبععات ال تقععل  ىميعة عععن الععنص . بعل يععر  "عبععدالرزاق بعنل"  ن (ٕ)السعرد الواسعععة"
الرئيس/المتني فالنظام المعرفي واىشاري الذي تشتلو العتبات "يلععب دورًا ميًمعا فعي 

 .(ٖ)نوعية القراءة وتوخيييا"

نقل مرتز التلقي من انل تخاوز المتن/النص إلا النص الموازي ي ومن ّفمَّ 
القععاريء ونظريععة التلقععي   ينفععتة مخععال  اععر فععي الدراسععة النقديععة اليديفععة يتمفععل فععي

 فيميد ىذا النقل مشارتة القاريء نقدًا وتيليًن.

في مخال التيقيقي و عني: تيقيق الماطوطاتي ييث تتضة  ىمية العتبات 
ىعععداء ومقدمعععة و يرىعععا  – ودورىعععا فعععي "فعععتة ميعععاليق الماطوطعععات  –معععن عنعععوان وا 

                                           

العععدار  –يراخعععع: عبعععدالفتاح اليخمعععري: عتبعععات العععنص : البنيعععة والداللعععةي منشعععورات الرابطعععة ( ٔ)
 .ٚم ي صٜٜٙٔالبيضاءي ط:  ولا 

خععدة ي طبعععة  –اني: تشععتيل المتععان وظععنل العتبععاتي النععادي األدبععي الفقععافي د. معخععب العععدو ( ٕ)
 .٘مي صٕٕٓٓ ولا 

مي الميععرب ٕٓٓٓمعدال إلعا عتبعات العنصي متتبعة األدب الميربعيي ط:  فريقيعا الشعرق سعنة ( ٖ)
 .ٙٔالدار البيضاءي ص
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ونسعبة الناعوص إلعا  (ٔ)وتساعد فعي قراءتيعاي وتيديعد قيمتيعا المعرفيعة والتاريايعة"
  ايابيا.

 ثاويًا: مصطهح املقذمت:
الُمَقدِّمة: من تل شيء  ولوي ومن الخعيش: طائفعة منعو تسعير  مامعوي ومنعو 

 .(ٕ) يقال: مقدِّمة التتابي ومقدمة التنم
 .(ٖ)وقال البطليوسي: لو فتيت الدال لم يتن لينًا؛ ألن  يره َقّدمو

العنقة الخدلية بعين المقدمعة والعنصي  وىذا التعريف الليوي دليل علا وخود
تنم "خيعرار خينعت" والعذي يعر  فعي المقدمعة  دّ فضًن عن  ن المعنا المعخمي ىذا يرُ 

  نيا نص يدور يول المتن  و مليق بو.
 ما المقدمة من ييث الماطلة فيعي متععددة فتعارة تمييعدي وفانيعة افتتاييعة 

عععدد مععن بععاب التنععوع الععذي ال يقاععد و يععر ذلععك مععن التقععديم والتوطئععةي وقععد يتععون الت
 التاتب من ورائو شيئًا.

ي ىععذا الععوعي (ٗ)وقععد يتععون التعععدد اععادرًا "عععن وعععي اععاص ببنععاء المقدمععة"
منبفق من التاور النظري  و س ال المقدماتي فيين بد  التاتب بماطلة "افتتايية" 

ن بعدا فإنو يويي إلعا المتلقعي  ن المقدمعة ىعي البعاب العذي يلعج منعو إلعا العنص ي وا 
يييععل المتلقعي إلعا مفيعوم التعبيعد والتبسععيطي  –ىنعا  –بماعطلة "التمييعد" فاىييعاء 

 تعبيد المياور وتبسيط المنيج الذي يال من انلو المتلقي إلا النص ويستظيره.
 : وظيفت املقذماث

                                           

 .ٕٕعبدالرزاق بنل: مدال الا عتبات النصي ص ( ٔ)

 .ٛٗٚي مخمع اللية العربية بالقاىرةي صٕ"قدم" ط: فالفةي مجالمعخم الوسيطي مادة ( ٕ)

 .ٙٙٗي صٕٔبيروتي ط:  ولاي مادة قدمي ج –لسان العرب البن منظوري دار اادر ( ٖ)

 .ٕٙعتبات النص لليخمريي ص( ٗ)
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تتعدد وظيفة المقعدمات بعين إرشعادية وتفسعيريةي لتعن الوظيفعة الرئيسعة ىعي 
ة للنص مع توخيو  فق انتظار القارئي ومعن فعّم ععدَّ النقعاد "المقعدمات اليماية الداللي

 .(ٔ)ااتيارية ياضع وخودىا  و عدمو لتقديرات التاتب الشااية"
 و   لبيععا مععن المقععدماتي  -باععفة عامععة -وىععذا ُيَفسِّععر لنععا الععّو الععدواوين

 باعة.فضًن عن  سباب  ار  اارخة عن نطاق التاتب/ الشاعر تتعلق بالخمع والط
تما  ن المقدمات تعد دليًن داميًاي وردًا سابيًا علا َمعْن قعال بمعوت الم لعف؛ 
ألن المقدمات اطابات نقدية تفسِّر المتني وتبّين موقف تاتبيعا معن القضعايا النقديعة 

 واألدبيةي بل والالقية المتعلقة بيذا الشأن.
ال  نيععا وبععالر م مععن  ن ىععذه المقععدمات عتبععات اارخععة عععن الععنص/ المععتن إ

 تدعمو وتفسره انل مياذاتيا لوي مع بيان القادية فيو.
وقد ير  بعض النقاد في المقدمات  فرًا سلبّيًا يتمفل في  نيا نعّص يعدل علعا 
ععو إلييععاي  سعلطة المععتتلمي "ويتعرس فتععرة  ن التاتععب اعايب اليقيقععة وشعارييا والموخِّ

القعراءات وييعرم القعراء  يستيل ىذا الفضاء المتقدم فيمعارس فيعو سعلطتوي بعأن يوخعو
 .(ٕ)بشتل من األشتال من ممارسة التأويل"

: إن المقدمات ليا خميعور اعاصي ومعن فَعمَّ ال يتععارض ذلعك معع قعول  قلت
 –بعضععععيم: إن المقدمععععة نععععص يععععدل علععععا سععععلطة المععععتتلم  و التاتععععبي فععععالمتلقي 

ي فمععا اععنل الععنص الععذي يتتبععو علععا المقدمععة – يضععًا  –لععو سععلطة  –القارئ/الناقععد 
 تنترونو علا التاتب تخيزونو للقارئ!

                                           

عبدالعالي بوطيب: العتبات الناية بين الوعي النظري والمقاربة النقديعةي مخلعة عنمعات ععدد ( ٔ)
 .ٗٙٔم ي صٕٓٔٓىع نوفمبر ٖٔٗٔي ذو القعدة ٛٔمج  ٔٚ

 ٕٚالعععدد  –رضععا األبععيض: اطععاب المقععدمات.. الخععايظ والتوييععدي نمععوذخين"ي مخلععة خععذور ( ٕ)
 .ٖٖ٘مي إادار النادي األدبي الفقافي بخدة ي صٜٕٓٓىع/يناير ٖٓٗٔميرم 
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 يواريةي وليسْت مانعة من التأويل. –ىنا  –لتن  ستطيع القول: إن العنقة 
فضًن عما سبق من وظيفة المقدماتي فإن  ىميتيا تتمن في تونيعا وفيقعةي 
نععععم وفيقعععة فعععي نظريعععة األنعععواع األدبيعععة "تتعريعععف النعععوع وتيديعععد تقنيعععات التتابعععة 

سعععتراتي ي بعععل واألانقعععي (ٔ)خيتيا ي ووظيفعععة األدب وموقععععو االختمعععاعي والتعععارياي"وا 
 تذلك.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                           

لنععادي األدبععي  يمععد المنععادي: الععنص المععوازي:  فععاق المعنععا اععارج الععنصي مخلععة عنمععات ي ا( ٔ)
 .ٚٗٔمي صٕٚٓٓىع/ مايو ٕٛٗٔي خمادي األولا  ٙٔمج  ٔٙبخدة ج
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 املبحث األول
 سؤال انىقذ حىل دراست املقذماث

 وييوي المبيث األول:

 . س ال النقدع 

 . عنقة المقدمة بالمتنع 

 . عنقة المقدمة بالعنوانع 

 .  نواع المقدماتع 

 الدواوين الشعرية الامسة. بنية المقدمات فيع 
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 سؤال انىقذ
المقدمة تتفيف للتخربة باورة منيخيةي وخماليةي ينتقل انليا التاتعب معن 

 تقريرية العبارة إلا فضاء الداللة.
َنععّص  Prefaceمععن  خععل ذلععك تععان االىتمععام بالمقععدمات؛ نظععرًا ألن المقدمععة 

التقعديم فيسعبي بعل و يًضعا  مرتزي في التتاب العربعي القعديم؛ ألنعو فضعاء ال لاطعاب
لتفير من الاطابات الماايبة تاىىعداء والعنعوان والفيعرسي وألنعو يمفعل البدايعة ... 
والبدايععة  اعععب مععوطن فععي الععنّص نظععرًا لموقعيععا اليععدودي بععين التتابععة والععن تتابععةي 
وألنعععو نقطعععة اسعععتراتيخية مسعععئولة ععععن تعععأمين القعععاريء إلعععا سعععائر  خعععزاء التتعععاب 

 (ٔ)األار ".
فضععًن عععن  ن المقدمععة ىععي مععن  ولععا عتبععات الععنص التععي تتشععف دوافعععو 

 ودواعيوي وتتتنف  فتاره ور اه.
وىععذه الععدوافع ليععا  ىميععة فععي التتابععة والتععأليف مععن ييععث التنععوعي وتيديععد 
الخععنسي فقععد يتععون الععدافع تعليميععًا  و نقععديًا  و قيميععًاي و قاععد بععالقيمي إظيععار قيمععة 

 التتابي ودوره في مخالو.
 ّما تيديد الخنس فيو ما يسميو "خيرار خينيت" بعع التعريعف الخنسعيي العذي 
 –يمفل وظيفة شعتلية "تعمعل علعا التعريعف األولعي بخعنس العمعل تتعلي فاالسعتينل 

يعمعععل عمعععل الم شعععر الخنسعععي بتيديعععده لطبيععععة العمعععلي ىعععل ىعععو عمعععل  –المقدمعععة 
 ( ٕ)تاريايي  و فلسفيي  و روائيي  و شعريي  و مسريي".

                                           

 .ٜٕٖرضا األبيض: "اطاب المقدمات ي ص ( ٔ)

عتبات ج. خينيت من النص الا المناصي تيقيق: عبداليق بلعابعدي ط: العدار العربيعة للعلعوم ( ٕ)
ص   ي مٕٛٓٓ/عىععٜٕٗٔالخزائععري طبعععة  ولععا  –بيععروتي ومنشععورات االاععتنف  –ناشععرون 

ٕٔٗ. 
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عععن المقععدمات يبععرز لنععا مععد  اىليععاح المسععتفِيم عععن  -ىنععا  –إن السعع ال 
 دراسة المقدمات النقدية بوافيا ناواًا موازية.

 ويمتننا يار بعض األخوبة علا دراسة المقدمات فيما يلي:
االعتبار التاديري واالفتتايي الذي تملتو المقدمة يمنييا سلطة توخيو  -

 وخودىا في الدراسات الناية. ي ومن َفمَّ تفرض(ٔ)القراءة

المقدمات ُتَعّين شتل العملي وُتبيِّن ااائص الناعوص اعنل اشعتماليا  -
علا مقااد  اعيابياي وتاعورات م لفييعا للتتابعة وزمانيعاي فضعًن ععن 

  ايتيا.

قراءة المقدمة والتياور معيا يمنييا إشارة العداول العا ععالم الاطعابي  -
 راءة والتشف.وذلك بعد  ن توارت زمنًا عن الق

المقدمعععة ألىميتيعععا تتاعععذ موقععععًا ميوريعععًا تتخمعععع عنعععده ايعععوط اىبعععداع  -
القعارئي فيعي عتبعة العنصي وبيعان ومقاعد  –الم لعف  –الفنفة: النص 

 اايبوي ويضور للمتلقي داال اطاب المقدمة.
وىععذا اليضععور للمتلقععي قععد ينيععو منيععا التعدديععة ييععث تتوخععو المقدمععة فععي 

المتلقين سواء  تعان المتلقعي ناقعدًا  م متعذوقًا لدبعداع  م قارًئعا  اطابيا الا  نواع من
 ضمنًيا يتوخو إليو الاطاب في افاء.

 ويبقا لدينا س ال: ىل العتبات مدال ناي  م اطاب مستقل؟ 
اليقيقية  ن العتبات مدال ناي يييط بالمتني ييث ال يمتن قراءة العتبعات 

إلا المعتني فيعي مرتبطعة بعوي موخعودة معن والوقوف علا مدلوالتيا من دون الولوج 
  خلوي يامية لمداالوي وىي المتان الذي ال  نا عنو للداال.

                                           

 .ٓٗعبدالفتاح اليخمري: عتبات النصي ص( ٔ)
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فقععراءة العتبععات بعيععدة عععن متنيععا يلفيععا بععاليموضي وقععراءة المععتن مععن دون 
العتبععات يخعلععو ميلقععًاي ومععن فععّم فععإن العنقععة بععين العتبععات والمععتن " عنقععة خدليععة 

بواعفو  –معفًن  –تقيمًاي لو نقطة بدايعة ونيايعةي فعالعنوان مرخعية ال تتاذ شتًن مس
عتبة بدايةي وباعتباره مظيرًا من مظاىر العتباتي ذو طبيعة مرخعية ألنو يييعل إلعا 

 .(ٔ)النصي تما  ن النص يييل إليو"
وما يقال عن العنوان يقال عن المقدمة وبقية العتباتي بواعفيا ذات طبيععة 

 مرخعية مع المتن/النص.
 

                                           

باولة بن الدين: عتبات النص األدبي مقاربة سيمائيةي مخلة سمات ي خامعة البيريني معايو ( ٔ)
 .ٔٔٔمي صٖٕٓٓ
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 ػالقت املقذمت باملنت
 ىل ىي عنقة العربة بالياان ؟

 التتابة ؟ زمنو ييما  سبق في 
 وىل ألسبقية  يدىما مدلول؟

متن ي لتن الترتيب الطباعي ال  ون ىناك ترتيب طباعي: مقدمة عد يتعق
يعد دليًن دامًيا علا الترتيب الزمني للتتابة؛ ألن من سلبيات المقدمة السابقة علا 

 ىو عدم استقرار التاور التامل عن المتن والميتو . المتن
ولعععل ذلععك يتععون  لاععق بالشعععر؛ إذ إن قاععائد الععديوان تمفععل إبععداًعا منّخًمععا 
زماًنععا ومتانععًاي فالتاععور لععم يععأت ولععم يتتمععل بعععدي لععذا فععإن المقععدمات خععاءت اليقععة 

ن تانت سابقة في الطباعة بوافيا اطاًبا منخزًا ُيَعبِّر  ععن فتعر اعايبو للقاائدي وا 
  و تاتبو تخاه قضايا واقعو من منظور  دبي ونقدي.

والتععنم عععن األسععبقية بععين المقدمععة والمععتن لععيس الععرابط األويععد بينيمععاي بععل 
ىناك رابط التاتب والمتاني فالمقدمة عتبة اادرة عن التاتعب نفسعو تمعا اعدر عنعو 

ّم تتضععمن ىععذه المععتني ولععم تاععدر المقدمععة عععن  يععره مفععل مقدمععة الناشععري ومععن فعع
ي  معا معن ييعث رابعط المتعان فعإن  قعرب العتبعات  (ٔ)المقدمة " قيمة إابارية رسمية" 

 للمتن/النص إنما ىي عتبة المقدمةي وبو  لاق. 

                                           

شتالية العنقعة بعين الروائعي والتعاريايل مخلعة المناىعل ل ٔ) (  عبدالعالي بوطيب: برج السعادة وا 
اعععفر  –السععنة الفانيعععة والعشععرون  – ٘٘ة الشعع ون الفقافيعععة بععالميربي الععععدد تاععدرىا وزار 

 ٖٙمي صٜٜٚٔ/ يونيو عىٛٔٗٔ
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 ػالقت املقذمت بانؼىىان
تاتلععف المقدمععة عععن العنععوان مععن ييععث إن العنععوان يااطععب خميععورًا عامععًا 

الدااليعةي التعي تااطعب خميعورًا  قعلي يتمفعل  "انفًا للمقدمة المتوارية في الاعفيات
 .(ٔ) ساسًا في فئة القراء"

مقيسعة بعالتفرة والقلعة بالنسعبة للخميعور بقعدر معا  –ىنعا  –وليست المسألة 
ىععي مقيسععة بنوعيتععو وقاععديتوي لععذا تععان مععن األفضععل التعبيععر بععالخميور العععام  و 

تالمتاعفة لمتتبعة معاي الااصي فالقارئ للعنوان قد تقعع عليعو عينعاه معن دون قاعد 
  ما المقدمة فإن القارئ يتييأ ليا ويقادىاي تما تييأت لو من قبل.

فالعنقععة تراتبيععة تبععد  بععالعنوان الععذي يسععتفير القععارئ فينتقععل للمقدمععة والتععي 
 بدورىا تسمة للقارئ بتخاوزىا للمتني  و االتتفاء بيا.

                                           

 .ٙ٘ٔعبدالعالي بوطيب: العتبات الناية ي ص ( ٔ)
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 أوىاع املقذماث
 : ات تنقسم باعتبارات منياعي  ن المقدمعن لعات تبيّ عي المقدمعث فعانل البي

 : )أ( باػتبار كاتبها إىل راتيت وغرييت
وىععذا عناععر  سععاس فععي البيععث ألنععو ياععتص بععالنوع األولي والععذي يتتبععو 
اايب العمل نفسوي والمقدمعة الذاتيعة ىعي اطعاب " يتوخعو بعو المبعدع إلعا القعارئ؛ 

وبععين الععنص باعتبععاره رسععالة  تمتلععٍقي – ي القععارئ  –قاععد بنععاء عنقععة دافئععة بينععو 
 .(ٔ)المبدع إلا ذلك القارئ"

 : )ب( باػتبار املضمىن
 مقدمة نقدية: تياول تفسير العمل األدبي. -ٔ
 مقدمة تقريظية: وىذه مقدمة مديية  يرية. -ٕ

 : (2))ج( باػتبار انتؼذد انطباػي
 مقدمة  الية: وىي المنتخة مع الطبعة األولا للعمل األدبي. -ٔ
 مة اليقة: وىي التي تليق التتاب في طبعاتو المتتالية.مقد -ٕ

:  ن المقدمععة مععن التاتععب ُتسععما توطئععة وافتتاييععة (ٖ)ويععر  خميععل يمععداوي
 وتمييدًاي واستيناًلي وتاديرًاي فإذا تانت المقدمة من  يره فتسما تقريظًاي وتقديمًا.

                                           

 م.ٜٕٓٓميمد يييا الياماني: اطاب المقدمات في الرواية اليمنيةي مخلة نزو ي يناير ( ٔ)

م ٕٕٔٓتشرين  ٖي السبت ٜٖٗٛيفة المفقف عدد خميل يمداوي: الاطاب المقدماتيي اي( ٕ)
 نوفمبر. /

 الاطاب المقدماتي: المرخع السابق.( ٖ)
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د  نعععي  ر  ويععععد االسعععتينل معععن  تفعععر الماعععطليات دورانعععًاي واسعععتعمااًلي بيععع
االستينل  عم من المقدمةي فياة  ن تتون المقدمة استيناًلي مفلما يمتن لدىداء 
 ن يتون استيناًلي ومفل ذلك يين يخعيء التتعاب ماعدرًا بعبعارة للتاتعبي  و منقولعة 

 عن  يره.
فعععي  ن  العععر ي وىعععذا معععا ذىعععب إليعععو "خينيعععت" معععن قبعععل إال إننعععي ال  وافقعععو

 . (ٔ)قًا للنص؛ ألن المعنا المعخمي لنستينل: االبتداءاالستينل قد يتون الي
 

                                           

 ي تيقيق: عبداليق بلعابد.ٕٔٔينظر: العتباتي ص ( ٔ)
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 بىيت املقذماث يف انذواويه انشؼريت اخلمست
 الفتتاحيت: -1

تأاععذ االفتتاييععة  شععتااًل متعععددة فبعضععيم يبععد  باليمععد والفنععاءي وفريععق فععان          
 ن اليمد والقول.يبد  بعبارة " ما بعد"ي وفالث يبد  بعبارة "قال ...."ي ورابع يخمع بي

د  عيبع (ٔ)ومن انل النماذج المطروية في الدراسة نخد  ن  با الععنء المععري
 بع"قال  بو العنء". (ٖ)بع" ما بعد"ي وفي مقدمة اللزوميات (ٕ)ة ِسقط الزندعي مقدمعف

                                           

-ٖٖٙالنعمعععان ) مععععرة فعععي ومععات ولعععد المععععريي التنعععواي سععليماني بعععن ا  عبعععد بعععن  يمععد (ٔ)
ف تفيرة منيا: لزوم ماال يلزمي وسعقط الزنعدي لو تااني فعمي اييراً  بالخدري  ايب (يعىٜٗٗ

وشرح ديوان  بي تمام وسماه "ذتر  يبيب"ي والبيتري وسماه "عبث الوليد"ي والمتنبي وسعماه 
 "معخز  يمد".

ينظعععر: وفيعععات األعيعععان البعععن التعععاني تيقيعععق: إيسعععان عبعععاسي ط: دار اعععادر بيعععروت ي  
بيععععروت ي طبعععععة اامسععععةي مععععايو  –ن ي واألعععععنم للزرتلععععيي ط: دار العلععععم للمنيععععي ٖٔٔ/ٔ

 ٚ٘ٔ/ٔمي ٜٓٛٔ

 .٘مي صٜٚ٘ٔ/عىٖٙٚٔبيروت  –مقدمة الديواني ط: دار بيروت ودار اادر ( ٕ)

القاىرةي الخزء األول ص  –اللزوميات: تيقيق:  مين عبدالعزيز الاانخيي ط: متتبة الاانخي ( ٖ)
ٔ. 
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قعد بعد وا  (ٖ)ي و سعامة بعن منقعذ(ٕ)ي وابن التعاويعذي(ٔ)لتنَّ افي الدين اليلي
 والفناء. مقدماتيم باليمد
 .(ٗ)نَّ عليو ..." عَ ان َومعان البيعم اىنسعذي علعد   العد  بع" اليمعفاليّلي يب

ليعو المع ب ي  وابن التعاويذي يقول: "بسم ا  العريمن العرييم وبعو  سعتعين وا 
 .(٘)قال  بو الفتة..."

                                           

ئيي لقبععو اععفي الععدين وتنيتععو  بععو ي بععن  بععي القاسععم الطععاعن علعععا بعععن سرايعععىععو عبععدالعزيز بعع( ٔ)
لييععا ُنِسعب ي ريعل الععا يلعب ودمشعق والقععاىرةي لعو ديععوان  المياسعني ولعد فععي الِيّلعة بعالعراق وا 
شعععر مطبععوعي واشععتير عنععو شععيفو بععألوان البععديع ي ولععو بديعيععة سععماىا التافيععة البديعيععة فععم 

افي بالوفيععاتي اععنح الععو شععرييا وسععماىا نتععائج األلمعيععة فععي شععرح التافيععة البديعيععة. ينظععر: 
بيعروت  –الدين الافدي الميقق:  يمد األرنا وط وترتي ماطفاي الناشر: دار إيياء التعراث 

. وتذا: معخم الم لفين ي عمر رضا تيالةي ط: متتبة المفنعا ٕٜٕ/ٛٔي مٕٓٓٓ -ىعٕٓٗٔ
 .ٕٚٗ/٘لبناني  –بيروت  –لبناني ودار إيياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع  –

ىو ميمد بن عبيعد ا  ي الشعاعر والتاتعب بعديوان المقاطععات ببيعدادي وبيعا معاتي وعمعي فعي ( ٕ)
 ار عمره سنة تسعع وسعبعين وامسعمائةي وقعد خمعع ديوانعو بنفسعو قبعل العمعاي والتعاويعذي 

 نسبة الا خده  بي ميمد المبارك بن علي بن نار السراج الخوىري.
 .ٙٙٗ/ٗبيروت  –دار اادر مي ٜٔٚٔينظر: الوفياتي ط:  ولا  

 عىعٛٛٗىو  بو المظفر  سامة بن مرشد بن علي مقلد بن ناعر بعن منقعذ التنعانيي ولعد سعنة ( ٖ)
 –معن  فعاره )البعديع فعي نقعد الشععر  عىٗٛ٘بقلعة شيزر وستن دمشقي وتوفي بيا في سنة 

بععن التععان المنععازل والععديار( فضععًن مععن ديوانععو الشعععر . ينظععر: وفيععات األعيععان ال –االعتبععار 
ي وتعذا مقدمعة ٜٕٕ/ٛي سعير  ععنم النعبنء للعذىبي ٕٕٕ/ٕي معخم األدباء لياقوت ٜ٘ٔ/ٔ

 تيقيق الديوان أليمد بدوي.

 .ٜبيروت [د.ت  ص  –مقدمة ديوان افي الدين اليليي دار اادر ( ٗ)

مي ٖٜٓٔديععوان سععبط ابععن التعاويععذيي تاععيية د.س. مرخليععوثي مطبعععة المقتطععف بماععر ( ٘)
 .ٔٔص
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 معا  سعامة بعن منقعذ فبععد  بعع"اليمد   رب الععالميني واعلا ا  علعا سععيدنا 
 .(ٔ)ااتم النبيين" ميمد

ويخمع بين القول واليمد فيبد  بعع" قعال الفقيعر إلعا ريمعة  (ٕ)ويأتي البارودي
 .(ٖ)ا  تعالا ميمود البارودي: الليم إني  يمدك علا ما ىديت ..." 

 و الخمع ومقااده مفلما َاّرح بذلك افي الدين اليّلي فعي  : أسباب انتأنيف -2
ول: "فمذ فبتوا باىيسان قعدميي واعانوا ععن بنعي مقدمتو في  تفر من موضع إذ يق

الزمععان وخيععي ودمععيي يمععدت لقاععدىم مطايععا اآلمععالي ونظمععت فععي مععدح السععلطان 
َلة"  .(ٗ)األعظم ... الملك المناور نخم الدين  بي الفتة  ازي قاائد مواَّ

وىععذا الععنص يتعلععق بالتععأليف وسععببوي لتنععو يوضععة فععي موضععع  اععر مقاععد 
قععول: " شععار رئععيس وزرائععوي وزعععيم ُتتَّععاب إنشععائوي عععن إشععارتو الخمععع واالنتقععاء في

العالية  ن  خمعع لعو خعزءًا معن ِخعّد شععري وىزلعوي ودقيعق لفظعي وخْزلعو ... ؛ ليتعون 
 (٘). ديوانًا للمياضرةي ومخموعًا للمذاترة"

                                           

 –ديوان  سامة بن منقعذي تيقيعق: د.  يمعد  يمعد بعدويي ويامعد عبدالمخيعدي ط: ععالم التتعب ( ٔ)
 .ٚٗمي صٖٜٛٔ/عىٖٓٗٔبيروتي طبعة فانية 

ميمود سعامي بعن يسعن يسعني بعن عبعدا  البعارودي الماعريي خرتسعي األاعلي ولعد ومعات ( ٕ)
و ديعوان شععر طبعع فعي بالقاىرةي نفي الا خزيرة سينن ييعث  قعام بيعا سعبعة عشعر عامعًاي لع

 .ٔٚٔ/ٚخزءيني وماتارات في  ربعة  خزاء. ينظر: األعنم 

بيعروت  –ديوان الباروديي تيقيق وشرح: علي الخارم وميمد شفيق مععروفي ط: دار الععودة ( ٖ)
 .ٖٖمي صٜٜٛٔ

 .ٔٔمقدمة ديوان اليليي ص( ٗ)

 .ٕٔص ي مقدمة ديوان اليلي (٘)



 

  

 

 
 شعرية دواوين قراءة في مقدمات .. عتبة النص

 

ٛٚٙ 

: ييث تعدور معظعم القضعايا يعول ماىيعة انقضايا انىقذيت ومىضىػاث انشؼر -3
تذلك الطبع والانعةي وشعر المدح من ييعث اليلعو والتوسعطي بعل الشعر ووظيفتوي و 

والشعر بوخو عام من ييث اىقنل واىتفاري وربط ذلك بالخانب الالقيي وطرح مفل 
 ىذه القضايا  مر طبعي يين تتعلق المقدمات بالشعر.

 شكم املقذمت: -4
الة تتعععدد  شععتال المقععدماتي لتععن السععمة العامععة ليععا  نيععا تأاععذ شععتل الرسعع

فتميل إلا خانب السردي  و  نيا تيمعل يعوارًا ضعمنيًا ععن طريعق  نيعا رسعالة خوابيعة 
يقععوم فييععا التاتععب باىخابععة عععن  سععئلة لععم تتععن مطرويععة يععول المععنيجي والقضععايا 

 النقدية.

لتن العخب  ن تخد المقدمة تأاذ شتل السيرة الذاتية مفل الذي وخدتُعو عنعد 
نو إذ يقص علينا قولو: "فعإني تنعت قبعل  ن  ِشعب افي الدين اليلي في مقدمة ديوا

 .(ٔ)عن الطوقي و علَم ما دواعي الشوقي بيخًا بالشعر نظمًا ويفظًا..." 

إال  نو تان يتره التتسب بوي ويعرض عن مدح الناس يتعا تييعر منيخعو إذ 
 .(ٕ)رْت بالعراق يروب ومين ...  وخبت ُبعدي عن عرينيي وىخر  ىلي وقريني" ع"خ

                                           

 ٜي صالمادر السابق ( ٔ)

 .ٓٔصي ر السابق الماد (ٕ)
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افي الدين اليلي يسرد خعزءًا معن سعيرتو و ربتعو إلعا  ن َيعّط ريالعو  ويظلّ 
 بفناء الملوك الذين  يسنوا وفادتو فقال:

  نعععععععععععععم عنععععععععععععدىم فقيععععععععععععدتني
 

 السععععععععععانة اآلمععععععععععل قيععععععععععود ىععععععععععن ...
 

 ليععععععم بمععععععديي فتععععععري ووتلععععععت
 

 (ٔ)والاععععععععععالة المناععععععععععور متعععععععععارم ...
 

قرارًا با  ليقوق. وىتذا فإّن ما نظمو الشاعر تان ردًا للخميلي وا 
 
 

                                           

 .ٔٔص ي مقدمة ديوان اليلي (ٔ)
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 املبحث انثاوي
 اخلطاب انىقذي يف املقذماث

ىذا المبيث يتناول معا يمتعن  ن  طلعق عليعو: التاعور النظعري لماعطليات 
وقضععايا األدبي ييععث ُعِنععَي الشعععراء فععي مقععدماتيم بخملععة مععن القضععايا اتيععدت فيمععا 

 ري مفل:وف علا  برز قضايا األدب والشععدًا الوقعي وياولت خاى بينيم  و تعددت

 الشاعر .. نظرتو ومنيخو في قول الشعر.ع 

 ماىية الشعر ومتانتو.ع 

 الطبع والانعة.ع 

  . المتلقي في اطاب المقدماتع 

 افتتايية المقدمة وداللتيا.ع 
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 انشاػر .. وظرته ومىهجه يف قىل انشؼر
تعد المقدمات اورة من مخموع الاور التي يعبر فييا الشعاعر ععن موقفعو 

باععورة شعععرية يبععين  –فيمععا بعععد  –شعععري وىععي الاععورة النفريععةي فععم يتبعيععا مععن ال
 انليا موقفو من الشعر.

والشاعر يين يتيعدث ععن موقفعو معن الشععر فإنمعا يتعون يديفعو معن بعاب  
 " عط القوس بارييا".

فيععذا  بععو العععنء المعععري يتيععدث عععن موقفععو مععن الشعععري مبينععًا رفضععو قععول 
ي والمععري بيعذا (ٔ)ُم خيِّعده تعِذبي ورديئعة يعنُقُص ويخعذب"الشعر "ر بة ععن  دٍب معظع

القول إنما يتطرق إلا قضية الادق والتذب في الشعري إذ يردف رفضو قول الشعر 
باليديث عن المنيج ويربطعو بيعرض المعدح؛ ذلعك ألن التعذب يتعلعق  تفعر معا يتعلعق 

 .(ٕ)بًا للفواب"بالمدح فيقول: "ولم  طرق مسامع الر ساء بالنشيدي وال مديت طال
 ونسأل: لماذا تان المدح؟!

ي (ٖ)يقول  بو العنء: "إنما تان ذلك علا معنعا الرياضعةي وامتيعان السعوس"
 ي: الطبيعة ي ومسألة الادق قد ذترىا بينة خلّية في ادر مقدمة اللزوميعات يعين 
قال: "تان من سوالف األقضية  نعي  نشعأت  بنيعة  وراق توايعُت فييعا اعدق التلمعةي 

 ي والميط: اليلو.(ٗ)ونزىتيا عن التذب والميط"

                                           

 ٘مقدمة سقط الّزندي ص ( ٔ)

 ٙي ٘المادر السابقي ص  (ٕ)

 .ٙص المادر السابق ي (ٖ)

 .ٔاللزومياتي ص( ٗ)
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(: فعانتيج معنيج الاعدود بععد عىعٗٛ٘-ٜٔ٘ ّما  بو الفعتة ابعن التعاويعذي )
قولو الشعري فأافا ما نظمو من شعري ورفض نشره مبينًا األسباب والدوافع  خمليعا 

 فيما يلي:
 اليخاء

 المدح

 اتيام النفس

  ن القائل مستيدف

 ارف الناس عنو إال قليًن منيم. ن األدب عامة قد ان

وفي ىذا يقول ابعن التعاويعذي موضعيًا خملعة األسعباب بقولعو: " تيرخعت  ن 
ت بو عرض رخل مسلمي  و مديًا  سعرفت بعاىطراء فيعو ... عوًا انتيتع الف بعدي ىخ

ومنيععا  ننععي لععم  ر نفسععي مععن فرسععان التععنمي وال وخععدتيا  ىععًن ألن  قيميععا فععي ىععذا 
منيعا  ننعي وخعدُت القائعل مسعتيدفًا النضعالي خعاعًن اعدره دريعة للسععيام المقعام ... و 

 .(ٔ)والناال ... ومنيا  نني استقبلت زماني واألدب قد  اض ما ه..." 
ىذه األسباب مختمعة خعلتو ييخم عن نشر شعرهي بل علا ميعو  فعره يعين 

 .(ٕ)قال: "و نا عازم علا ستر عوارهي وم فر لميو  فاره"
باب الامسععة التععي  شععار إلييععا ابععن التعاويععذي يمتععن  ن  ضععيف إال  ن األسعع

 إلييا سببًا سادسًا ذتره في  ول مقدمتو ي ىذا السبب ياتزلو قول عنترة في معلقتو:
 (ٖ)"ىل  ادر الشعراء من متردم"

                                           

 .ٔٔمقدمة ديوان سبط ابن التعاويذي ص ( ٔ)

 .ٔٔالمادر السابق ص( ٕ)

طيي ط: دار الناععر للطباعععة والنشععري المعلقعات العشععر و ابععار شعععرائياي  يمععد األمعين الشععنقي( ٖ)
 .ٕٕٔص
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فالطمع في معنا مبتتر ومبتدع مع النظر في شعر السابقين يخد األمر َخعّد 
خمع معا سعميت بعو قرييتعو تعانوا يتشعوقون "إلعا الوقعوف عسيري و ن الذين َتلَّفوه ب

علععا مععذىب فععي الشعععر ماتععرع وطمعععًا فععي العفععور علععا معنععا منععو مبتتععر مبتععدع 
 .(ٔ)وىييات"

علععا  ّن َقععْوَل الشعععر عنععد "ابععن التعاويععذي" يالععة اااععة مععن اععفاء الععنفس 
فيععو مععن  وانتععدارىا يتععروح بععو فععي بعععض اآلنععاءي ويتععرنم بععو تععرنم الياتفععة الورقععاءي

لا النفس يعودي ال بيفًا عن ىبات وعطاياي وال طمعًا فعي نعوال وىعداياي معن  النفس وا 
 خل ذلعك نخعده فعي معنيج المعدح مفعل سعابقو فيقعول: "علعا  ننعي تنعت  قعل  شعيان 

 .(ٕ)األبوابي و نزه نفسي عن موقف تل ازي وعاب"
تبععدل إال  ن منيخععو فععي يخععب شعععره وسععتر عععوارهي واىقععنل مععن المععدح قععد 

يععين  شععرقت شععمس الدولععة العباسععية والععوالدة النااععرية فشععملو مععن برىععا المتععواتري 
ورفدىا المتتابع المتناار ي مما خعلو يرخع عن ر يو قائًن: "فنزلُت ععن اعيوة ذلعك 
العزمي ونقضت ما تنُت  برمتعو معن قعول يعزمي واسعتارت ا  و ضعفُت إليعو معا تانعت 

 .(ٖ)األلسن تداولتو ..." 

                                           

 .ٔٔص ي ديوان سبط ابن التعاويذي ( ٔ)

 .ٕٔصي المادر السابق  (ٕ)

 .ٖٔص ي المادر السابق (ٖ)
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تأتي نظعرة  بعي المظفعر " سعامة بعن منقعذ" فعي منيخيعة الشعاعر فعي قعول فم 
 : الشعري وىذه المنيخية تسير في اطين متوازيين

 .األول: النفي 
 والفاني: االاتاار.

 ن الشاعر في مقدمة ديوانو نفعا ععن نفسعو الرفعث  –ىنا  –و قاد بالنفي 
فيعُت برفعٍثي وال ىخعاءي وال  واليخاءي والطمع والرخاء فقال: "علعا  نعي بيمعد ا  معا

 .(ٔ)مديُت لطمع وال رخاءي تنزىًا عن رفث المقالي وترفعًا عن منن الرخال"
 وىذا النص يويي بأمرين افنين:

 الخانب الالقي وىذا يخنبو الرفث. -ٔ
 تريم األال وىذا يخنبو ذل الرخال. -ٕ

ر فقعام و قاد باالاتاار  ن  سامة بن منقذ نظر فعي شععره و خعال فيعو الفتع
بتقليلو وااتااره علا قدر المستطاعي فما ذاع منعو وانتشعر علعا  لسعنة النعاس فعن 
سععلطان لععو عليععوي فيقععول فععي ىععذا الشععأن: "فياولععُت  ن   سععل عنَّععي َوَضععَرهي و عفّععا 
 فعععرهي فعاعععاني منعععو معععا شعععاع وملئعععت بعععو األفعععواه واألسعععماعي فععععدُت إلعععا تقليلعععو 

 .(ٕ)وتميياو"
قي بالنئمة علا ناقدهي ومعارضعو إن  ذاع الشععري  و و سامة بن منقذ ال يل

 ظيععر العيععوبي فمععن  ظيععره فاععادق عععادل فيمععا ادعععاهي ومععن سععتره فاععايب فضععل 
 فم يلاص منيخو في  بيات شعرية يقول فييا: وترم.

 ُتلَّمععععا رددُت فععععي شعععععري النظععععر
 

 بعععععععأن ضععععععععُف الِععععععععيِّ فيعععععععو وظِيعععععععرْ  ...
 

                                           

 .ٚٗمقدمة ديوان  سامة بن منقذ ص( ٔ)

 .ٚٗص المادر السابق ي (ٕ)
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 لععععععععيس يرضععععععععيني وال ُيمتننععععععععي
 

 معععععا قعععععد شعععععاع منعععععو واشعععععَتيرْ خيعععععِد  ...
 

 فأخيععععععععل الفتععععععععر فععععععععي تقليلععععععععو
 

 فعععععععععإذا َقعععععععععلَّ ااتاعععععععععرُت الماتاعععععععععرْ  ...
 

 وبعععععععععو فقعععععععععُر إلعععععععععا ذي تعععععععععرمٍ 
 

 (ٔ)إن ر   مععععا فيععععو مععععن عيععععٍب سععععترْ  ...
 

 –مععن طععرف افععي  –إن المتأمععل فععي مععنيج  سععامة بععن منقععذ يخععده ينيععو 
نتشععار القاععيدة َمْنَيععا عبيععد الشعععر  و مدرسععة التخويععدي بيععد  ن تخويععده اليععق ال 

 وذيوعيا.

و تبر الظن  ن تقدم العمعر تعان لعو  فعر تبيعر فعي التيعول اىبعداعي والنقعدي 
لععد  الشععاعري فمععا ناسععب الشععبابي ومععا اسععتدعتو فتععوة الشعععر لععم يناسععب المريلععة 

 المتأارة من العمر يين بد  يلملم  وراقو.

و ياتاعر ( فعالتنم ععن مقدمعة ديوانععىٓ٘ٚ-ٚٚٙ ما افي الدين اليلِّي )
 في مظيرين  ساسين:

 األول: منيخو في قول الشعر.

 الفاني: نظرتو إلا الشعر.

فعععالمنيج ماتعععزل لديعععو فعععي المعععدح واليخعععاءي والمعععدح واليخعععاء  رضعععان 
يضبطيما الخانعب الالقعي وقضعية االلتعزامي وفعي ىعذا المعنعا يقعول: "وتنعت عاىعدت 

ن َخععّلي وال  ىخععو لئيمععًا و  ن َذّل؛ وذلععك للتنععزه عععن التشععبو نفسععي  اّل  مععدح تريمععًا وا  ا 
بذوي الس الي والترفع عن التتبع لمفالب الرخالي فتنت ال  نظعم شععرًا إال فيمعا يوخعب 

                                           

 .ٛٗص ي  مقدمة ديوان  سامة بن منقذ  (ٔ)
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" لي ذترًا  و يخلب لي شترا ًً (ٔ). 

إلعا  دب السعيرة  –تمعا  شعرُت معن قبعل  –ومقدمة افي الدين الِيلِّي  قعرب 
بإيخامعو ععن قعول الشععري فعم  الذاتيةي و ن ُخعّل معا ضعمتو معن قضعايا نقديعة يتعلعق

 مبررات المدح فيما بعد.
م( إذ يعر   ٜٗٓٔعىعٕٕٖٔتو اتم ىعذا الخعزء باعيبة الشعاعر البعارودي )

الدافع في قول الشعر قرييةي ونظرتو فيو لذةي فاىنسان يينما ياعدح بالشععر إنمعا 
نم ا يتون ذلك باندفاع قرييتو من دون النظر إلا منفعة ماديةي  و مخد شاايي وا 

السعادة تل السعادة في  ن يقول ما خاشت بو نفسعوي وتيرتعت بعو مشعاعرهي وىتعف 
بو قلبعوي وفعي ىعذا يقعول البعارودي: "ولقعد تنعت فعي ريععان الفتعوةي وانعدفاع القرييعة 
بتيار القوةي  ليج بو َلَيج اليمام بيديلو ... ال تذرعًا إلا وخٍو  نتويوي وال تطلعًا إلا 

نما ىي  باء َخمة بيي و راٌم سال علا قلبي"ُ نم  يتويوي وا   .(ٕ)  راض يرتتنيي وا 
ي  ا ععدم نفعيعة األدبعو البعارودي ال يخعلنعا نيمعل تنمعو علععب إليععا ذىععوم
نما الت  ىو عدم التتسب بو فذلك  دعا إلا التتلف والتملق. -ىنا -نم الميمولعوا 

                                           

 .ٜصمقدمة ديوان افي الدين اليلي ( ٔ)

 .ٖ٘مقدمة ديوان البارودي ص ( ٕ)
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 ماهيت انشؼر ومكاوته
 ن  تفعععر  –ين موضعععع الدراسعععة إن  ول معععا يليظعععو القعععارئ لمقعععدمات العععدواو 

 اععيابيا قععد  دلععوا بععر يين  و قععولْيِن فععي متانععة الشعععري قععول فععي مسععتيل ييععاتيمي 
 وريعان شبابيمي و ار في اليق  ياميم واريف  عمارىم.

القععول األول يععرون فيععو الشعععر مععن المعع فري والفععاني يععرون فيععو الشعععر ممععا 
 ينبيي ستره تالميارم.

ل: "وقعد تنعُت فعي ُربعان اليدافعةي َوُخعّن النشعاط معائًن فأبو العنء المعري يقو
 .(ٔ)في َافو القريض  عتده بعض م فر األديبي ومن  شرف مراتب البليغ"

ويأتي بعد ذلك قول يمّخو ويبعده فيقول: "فعم رفضعتو رفعض السَّعْقب  رسعوي 
 .(ٕ)والر ل تريتتو"

ول والرفضي ييعث لذا نراه قد ذىب إلا منطقة وسط بين األاذ والتركي والقب
اتتفععا مععن الشعععر بالقليععل الخيععدي و اععدر يتمععًا نقععديًا بععأن الخيععد مععن شعععر الشععاعر 

ي وتأني بو يتمفل اآلية التريمة )ِإنَّ  ن قلَّ  .(ٖ)السَّيَِّئاِت(  ُيْذِىْبنَ  اْلَيَسَناتِ  ييلب وا 
ويخيء  سامة بن منقذ بتنم يوافق معا ذىعب إليعو  بعو الععنء بعدًءا وانتيعاًء 

ًن: " فإني ِتلفت بنظم الشعر في  رة العمر  ظّنو من الم فر والمناقبي و عده معن قائ
فلمععا علععْت ِسععّنيي وانخلععت  . فععم يتبععر  مععن ىععذه النظععرة فيقععول: "(ٗ)الععذاائر للعواقععب"

خاىليعععة بعععاطلي عنعععيي ووضعععة لعععي  ن الشععععر ليعععٌو وىعععواني و ن الشععععراء يتعععبعيم 

                                           

 .٘ديوان سقط الزند ص ( ٔ)

 ي والسَّقب: ولد الناقةي والر ل: ولد النعام.٘المادر السابق ص (ٕ)

 ٗٔٔ( سورة ىود من اآلية: ٖ)
 .ٚٗديوان  سامة بن منقذي المقدمةي ص( ٗ)
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 .(ٔ)الياووني  تبرت اطئي و عظمتوي وندمت علا تفريطي فيما نظمتو"
 وُيستنبط مما سبق  مران:

:  ال تعارض  و تناقض لد  الشعاعر يعين يععد الشععر منقبعة فعم يععود األول
ليوًا؛ ألن تيير الزمن وتقلب اىنسان فعي تخعارب الييعاة يخعلعو يعيعد  تارة  ار  ليراه

 النظر في  شياء تفيرة منيا نظرتو إلا الشعر.
:  ن المتتبع لتعنم  اعياب المقعدمات يعراىم يعتعدون بالخانعب الالقعي الفاني

والععوازع الععدينيي وىععذا ممععا ال شععك فيععو واضععة فععي  قععواليم التععي واععفوا فييععا الشعععر 
 رفث القول.بالليو و 

فم يأتي بعد ذلك افنان من  اياب المقدمات ىما "ابن التعاويذي"ي و"اعفي 
الدين اليلي" فيتفقان علا  ن الشعر من الوسائلي وقد نّاا علعا ذلعك ي فيقعول ابعن 

ي وعععده اععفي الععدين اليلععي مععن " يقععر (ٕ)التعاويععذي: "و لفيتععو مععن  ضعععف الوسععائل"
 .(ٖ)الوسائل"

نمععا الواععف مقاععود بععو وىعذا الواععف ال يمتععن  يملععو علععا الشععر تلععو ي وا 
التتسععب بالشعععري فععإن مععن الشعععراء مععن يتاععذ الشعععر وسععيلة لنسععتخداء والسعع الي 

 فيتون الشعر بذلك ضعيفًا يقيرًا من ييث اليرض واالستادام.

وال  دل علعععا معععا ذىبعععُت إليعععو معععن قضعععية التتسعععب بالشععععر معععن قعععول ابعععن 
ي ومفلو قول اعفي العدين اليلعي: (ٗ)شيان األبواب"التعاويذي: "علا  نني تنت  قل  

                                           

 .ٚٗديوان  سامة بن منقذي المقدمةي ص (ٔ)

 .ٕٔص ديوان سبط ابن التعاويذي( ٕ)

 .ٜديوان افي الدين اليلي ص( ٖ)

 .ٕٔمقدمة ديوان ابن التعاويذي ص ( ٗ)
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 .(ٔ)"تارىًا للتسب بالتقريض"

وتما  ن األمر متعلق بالتتسب بالشععر فعإن  ول  عرض يعلعق بالتتسعب ىعو 
ونّاعوا عليعو  -موضعع الدراسعة - رض المعدح العذي  فعاض فيعو  اعياب المقعدمات

اعلا ا  عليعو  -دون  يرهي بعل ووضععوا منيخعًا لعوي فيعو مقبعول فعي معدح النبعي 
و لعوي مفلمعا يعّرتيم الشعتر لعذوي السعلطان لمعا ليعم معن  يعاٍدي لتعّن الاعورة  –وسلم 

األتفر وضويًا لماىية الشععر ومتانتعو وخعدْت عنعد البعارودي فعي مقدمتعوي إذ تيعدث 
 عن الشعر في عدة مياور يمتن َعدُّىا فيما يأتي:

 ماىية الشعر.ع 

 الشعر الخيد عموده وافتو. ع 

 تبة الشعري والعناية بو.ر  ع

 الطبع في قول الشعر. ع

 الخانب الالقي. ع

فالشعععر عنععد البععارودي: " ُلْمَعععٌة اياليععة يتععألق وميضععيا فععي سععماوة الفتععري 
فتنبععععث  شععععتيا إلعععا اعععييفة القلعععبي فيفعععيض بنالئيعععا نعععورًا يتاعععل ايطعععو بأَسعععَلِة 

 .(ٕ)دي بدليليا السالك"اللساني فينفث بألوان من اليتمة ينبلج بيا اليالُكي وييت

إنيا اورة متتاملة لماىية الشعر خمع فييا  طرافعو معن ايعالي وفتعري و لعة 
تترخم ما ُرسم علا افية القلب فتتون اليتمة نتعاج ذلعك ُتلِّعوي لعيس ىعذا فيسعبي 
بععل إن الاععورة تعيععد إلععا األذىععان تلععك "العنقععة القديمععة بععين الشععاعر والنبععّي؛ ألن 

                                           

 .ٜمقدمة ديوان اليلي ص( ٔ)

 .ٖٖمقدمة ديوان البارودي ص( ٕ)
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ر يسيي ولتنو ليس إلييًاي ىنا ييدث االتاال واالنفاال بين مادر الشعر نوٌر  ي
 .(ٔ)الشاعر والنبّي"

 ّما افة الشعر الخيد فإن البارودي ال يتاد يارج ععن واعف عمعود الشععر 
الذي  قّرُه األقدمون وذتعره المرزوقعي فعي شعرح اليماسعةي فيقعول البعارودي: " وايعر 

ي وتعان قريعب المأاعذي بعيعد المرمعاي سعليمًا ت معانيعوالتنم ما ائتلفْت  لفاظوي وائتلق
ي وىععذه (ٕ)مععن واععمة التتلععفي بريئععًا مععن عشععوة التعسععفي  نّيععًا مععن مراخعععة الفتععرة"

 افات ومقياس الشعر الخيد عند الشاعر البارودي.

البععارودي متانععة الشعععر السععامية التععي  نَ يَّ وفععي اليععديث عععن رتبععة الشعععر َبعع
الشععر يخمعع بعين الخمعالي والطبععي والينعاء وععدم ينبيي علا الشعراء  ن يراعوىاي ف

التطلع إلعا  عنم معن ورائعوي فيقعول البعارودي: "وللشععر رتبعة ال يخيليعا إال معن خفعا 
طبعوي ونبا عن قبول اليتمة سمعوي فيو يلية يزدان بيا العاطل ... ولقد تنعت فعي 

يديلعوي و نعس بعو ريعان الفتوةي واندفاع القريية بتيار القوةي  ليج بعو ليعج اليمعام ب
 .(ٖ) نس العديل بعديلوي ال تذرعًا إلا وخو  نتويوي وال تطلعًا إلا ُ نم  يتويو"

 وواضة من النص االتتاء علا خملة من العناار الرئيسة:

  ن الشعر يادر عن طبع.

 العربي. الشاعر األقرب إلا ي ن الينائية تظل ى

                                           

بداالتياي دار توبقعال للنشعري العدار البيضعاء ( ٔ) ميمد بنيس : الشعر العربي اليديث ... بنياتو وا 
 .ٜٚمي صٕٔٓٓالميربي طبعة فانية  –

 .ٖٗصي مقدمة ديوان البارودي ( ٕ)

 وما بعدىا. ٖٗص  ي المادر السابق (ٖ)
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 فردية التخربة الشعرية.

 تفيف للتخربة الشعرية. ن اليتمة في الشعر ىي ت

قعول الشعععر إنمععا ىععو اسععتخابة لنععداء الطبععع والقرييععة يتينععا بععو الشععاعر  و 
يسري بعو ععن نفسعو بعيعدًا عّمعا اعتعاده النعاس معن  ن قعول الشععر يعدور بعين اليعنم 

 واليرم.



 

  

 

 
 شعرية دواوين قراءة في مقدمات .. عتبة النص

 

ٜٛٓ 

 انطبغ وانصىؼت
مععن القضععايا النقديععة التععي شععيلت مسععاية فععي تعع ليف النقععد القععديمي ويقاععد 

 ك االستعداد الفطريي والموىبة األايلة.بالطبع ذل
ويععدد ابععن قتيبععة الشعععر المطبععوع مبينععًا تيفيععة معرفتععو قععائًن: "والمطبععوع مععن 
الشععراء مععن َسععَمة بالشعععر واقتععدر علععا القععوافيي و راك فععي اععدر بيتععو َعُخععزهي وفععي 

 .(ٔ)فاتيتو قافيتوي وتبينت علا شعره رونق الطبع ووْشَي اليريزة"
القدرة بالسماح علا قول الشععر بسعيولة واسترسعالوي فيخعيء فالمطبوع ىو 

الشعععر اععفوًا بععن تععدري وعفععوًا بععن َخيععٍدي وىععذا مععا ُيسععما بالشعععر المطبععوع تمععا يععراه 
 .(ٕ)المرزوقي

 ّمععا الاععنعة فإنيععا تنسععب إلععا التتلععف والتَّعّمععلي فععم اععار مفيععوم القضععية 
اعار  – بعي تمعام والبيتعري اااة بعد ظيور شععراء البعديعي وااعتنف النقعاد يعول 

عمععال النظععر فععي اىبععداع الشعععريي  المفيععوم للطبععع مزيخععًا مععن االسععتعداد الفطععريي وا 
واار مفيوم الانعة مرتبطًا باىفراط في تنقية األبيات وزارفتيعا بالاعور البيانيعةي 

 .(ٖ)واأللوان البديعية
ذا تفر اار تت  لّفًا.فاألليق  ن البديع إذا َقلَّ نسب إلا الطبعي وا 

                                           

لبنععاني ط: فانيععة  –بيععروت  –الشعععر والشعععراءي تيقيععق: د. مفيععد قمييععةي دار التتععب العلميععة ( ٔ)
 ٖٚمي صٜ٘ٛٔ/عى٘ٓٗٔ

 –يراخع: شرح اليماسة للمرزوقي ي تيقيق:  يمعد  معين وعبدالسعنم ىعاروني ط: دار الخيعل ( ٕ)
 .ٕٔمي القسم األولي صٜٜٔٔ/عىٔٔٗٔتي ط  ولا بيرو 

تليعة  –دراسعة وتيليعل  –ينظر: نبيلة  عبش: المقدمات النقدية القديمعة فعي الشععرية العربيعة ( ٖ)
رسععععالة ماخسععععتير  –باتنععععة  –خامعععععة العقيععععد اليععععاج الاضععععر  –اآلداب والعلععععوم اىنسععععانية 

 .ٜٖٔمي ص ٕٓٔٓ/ٜٕٓٓ
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 ّما تون قضية الطبع والانعة ياضرة في اطاب المقدمات موضعع الدراسعة 
مقياسًا علا خودة الشعر ورداءتوي ووسيلة  -في زمٍن ما -فذلك ألن القضية تانت 

معتبرة فعي اليتعم عليعوي معن  خعل ذلعك نخعد افنعين معن  اعياب المقعدمات [ المععري 
ا   علييا.والبارودي   قد تناوال ىذه المسألة وناَّ

فأبو العنء المعري  راه تناوليا ضمنيًا وظاىريعًاي فأمعا الضعمني فيتضعة ذلعك 
من انل تتابو الموسوم [ سقط الزَّند ي والسقط ما يسقط من النار عنعد القعدحي فقعد 

 خعل  بو العنء شعره سقطًا؛ ألنو  ول ما سمة بو طبعوي وسالت بو قرييتو.
و عالمطبوع يععذري ويفضعل بخّيعد شععره ولعو ّما الظاىر فتارييو بأن الشاعر 

ن َقعلَّ ييلعب عان قليعت ن تفري فيقول: "والخيد من ِقبعل الرخعلي وا  ًن علا رديء شعره وا 
ن تفري ما لم يتن الشعر لو اناعة ي ولفتره مرونًا وعادة  .(ٔ) " علا رديئو وا 

 .فن يعامل إال بيرفتو واناعتو فخيده خّيدي ورديئو رديءي من دون تيليب
ويأتي البارودّي لييدفنا عن الطبع من اعنل سعرٍد علعا ىيئعة خعوابي وتعأن 

 سائًن يسألو: لماذا تقول الشعر؟
فيقول البارودّي: "لقد تنت فعي ريععان الفتعوةي وانعدفاع القرييعة بتيعار القعوةي 

 .(ٕ) ليج بو َلَيج اليمام بيديلو"
نما  قول الش عر لخريان الطبعي ولست ال ر بة في عطاياي وال دفعًا للرزاياي وا 

بدعًا من الشعراء األوائلي تمعا  ن اليمعام ال يمتنعو التوقعف ععن التعرنمي والبلبعل ععن 
 التيريد.
 يتتلمععععععا  ن اىنسععععععانِ  عععععععادة بععععععو ... خعععععرتْ  بمعععععا قبلعععععي تالماضعععععين تتلمعععععت

                                           

 .ٙمقدمة سقط الزند ص ( ٔ)

 .ٖ٘دمة ديوان البارودي صمق( ٕ)
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  اِفعععععععععلٌ  باىسعععععععععاءة يعتمعععععععععدني فعععععععععن
 

 (ٔ)يترنَّمعععععا  ن األيعععععك الْبعععععنِ  فنبعععععد ...
 

 ال تانع فييا: فشعره اادر عن سخية
  قعععوُل بطبعععٍع لسعععُت  يتعععاج بععععده 

 

(ٕ)إلععا المنيععِل المطععروِق والمععنيج الععوعر ...
 

 

 

                                           

 .ٖ٘البيتان للبارودي في مقدمة ديوانو ص( ٔ)

 والبيت من قايدة مطلعيا: بناظرك الفتَّاِن  منُت بالسِّْير. ٖٕٓديوان البارودي ص( ٕ)
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 املتهقي يف خطاب املقذماث 
إن للمتلقععي وُخععوًدا فعليععًاي ويضععورًا خلّيععًا فععي تتابععات األدبععاء والنقععادي وتعععد 

تفيعرًا معن  المقدمات  برز الاطابات المتوخية إلا القعاريءي وبفقعدىا ياسعر الطرفعان
 إضاءات النص.

فن يمتن إسقاط القارئ؛ ألنو ياضر بالضرورة قبل التأليفي و فنعاء التتابعةي 
د التاتععُب عباراتععو فيقععدم ويعع اري ويميععو ويضععيفي ويراعععي  وبعععد االنتيععاء يععين ُيَخععوِّ

 قواعد اىعرابي وااائص اللية.
منيخعوي وىعذا  فضًن عن المشارتة الفاعلة فيما يتتبو األديب ويلتعزم بعو فعي

 تلو من دالئل يضور المتلقي.
لتععّن العخيععب فععي األمععر  ن نقععاد األدب القععداما قععد تنبيععوا إلععا دور القععارئ 
و ىميتو يتا خعلو بعضيم الياية من األدبي فابن رشيق يقول: "ولتن  ايتو معرفة 
رُّ   راض المااطب تائنًا من تان؛ ليدال إليو من بابوي ويداالو في فيابعوي فعذلك ِسع

 .(ٔ)اناعة الشعر وميزاه الذي بو تفاوت الناُس وبو تفاضلوا"
فتأني باألديب ياطب وّد متلقيو وينارط في مخالو القيمي والالقي؛ إرضعاًء 

 للقارئ.
 ّمععا  بععو ىععنل العسععتري فقععد خعععل ُيْسععَن االبتععداء شععرطًا وداعيععة لنسععتماعي 

ذا تععان االبتععداء  وىععو بععذلك ُيَفّعععل يضععور المتلقععي لععد  التتععاب والشعععراء فيقععول: "وا 
 .(ٕ)يسنًا بديعًاي وملييًا رشيقًاي تان داعيًة إلا االستماع لما يخيء بعده من التنم"

                                           

لبنعععععاني ط: اامسعععععة  –العمعععععدة: تيقيعععععق: ميمعععععد مييعععععي العععععدين عبداليميعععععدي دار الخيعععععل ( ٔ)
 .ٜٜٔمي خزء  ول صٜٔٛٔ/عىٔٓٗٔ

لبنعععاني ط: فانيعععة  –بيعععروت  –اعععناعتين: تيقيعععق: د. مفيعععد قمييعععةي دار التتعععب العلميعععة ال( ٕ)
 .ٜٙٗمي صٜٜٛٔ/عىٜٓٗٔ
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لم ييب عن  ذىان  ىل األدب؛  – عني اىاياء واالستماع  –وىذا المفيوم 
 ألن  يابو يعني فقدان الوخو اآلار للعملية اىبداعية المتمفلة في المبدع والمتلقيي
وىذا ما  لّة عليو ابن قتيبعة يعين قعال: "وسعمعت بععض  ىعل األدب يعذتر  ن مقّاعد 
القايد إنما ابتد  فييا بذتر الديار والدمن واآلفعار ... فعم واعل ذلعك بالنسعيب فشعتا 
شدة الوخدي و لم الفراقي وفعرط الاعبابة ليميعل نيعوه القلعوبي وياعرف إليعو الوخعودي 

 .(ٔ)ويستدعي بو إاياء األسماع"
 ومن فّم يفسر لنا وخود النسيب في مقدمات القاائد وابتداءات الشعراء.

 : حتذيذ مفهىو انقارئ
يتعععدد مفيععوم القععارئ لععد  التاتععب الشععاعر يسععب ر يتععو الفتريععةي وفقافععة 

 عارهي فضًن عما يتطلبو َاّط التطور في المسار األدبي.
ص تلعععذذًاي فينعععاك تاتب/شعععاعر يميعععل إلعععا القعععارئ المفقعععف العععذي يتلقعععا العععن

وفيمععًاي ونقععدًاي وتوخييععًاي وتاتععب  يععره  قععد يضععم إلععا القععارئ األول قارئععًا شععرفيًا تععل 
 ايتو  ن يتلذذ بالنص وخمالياتو فقط دون الفية نقدية تعلل وتيلل القيمة الخمالية 

 للنص األدبي.
إلا تقسيم القعارئ  –عبدالعزيز الوفة  –وقد ذىب بعض نقاد األدب و اص 

 ىي علا اىخمال: فنفة  قسام
 القارئ المعخب. -ٔ
 القارئ العالم. -ٕ
 (ٕ).القارئ المتذوق -ٖ

                                           

 .ٕٚالشعر والشعراء: ص( ٔ)

إاعدارات النعادي  –يراخع:  فق التلقي النقعدي لعد  اآلمعدي "الموازنعة  نموذخعًا"ي مخلعة خعذور ( ٕ)
 .ٖٖٕمي صٕٚٓٓ/مايو عىٕٛٗٔي خماد  األولا ٕٗج ٔٔاألدبي الفقافي بخدةي مج
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ورتبة ىذا القارئ المتعذوق فعي الدرخعة األولعا لتلقعي العنص؛ ألنعو خمعع بعين المتععة 
من انل تلقيو النصي فم علمو باناعة الشعر وقواعد األدبي فم ىو بعد ىذا وذاك 

 والمعاناة في تذوق األدب.قد داوم التخربة وزاوج بين الدربة 
ا مععا عت علعععث وقفعععوع البيعععواععنل تتبعععي لمقععدمات الععدواوين الشعععرية موضعع

 يلي:
 ن المتلقععي ىععو قععاريء مفقععف عنععد   لععب ُتتّععاب المقععدمات؛ وذلععك نظععرًا  -

لطبيعة الطرحي بل ىو  تفر تاااًا عند  بي العنء في اللزوميات؛ ألنو يتوخو فعي 
 لديعو  –ة ويروفياي وتذا لد  الباروديي ييث إن القعاريء مقدمتو بيديث عن القافي

ناقد ميللي يطالبو الباروديُّ برفع المنم إن نظر فعي ديوانعو وظعن بعو سعوءًا؛ ألن  -
رفععع المععنم مععرده عنععد البععارودي تعخععل اليتععم مععن  يععر رويععة مععن قبععل النععاظر فععي 

لسععاني و ن الاطععأ ال يسععلم مععن زلععة ال – ي إنسععان  –الععديواني فضععًن عععن اىنسععان 
 ماايب لبني البشر.

المتلقعععي اعععوت وايعععد عنعععد تعععٍل معععن  بعععي الععععنءي و سعععامة ابعععن منقعععذي  -
والباروديي  ما  بو الفتة سبط ابن التعاويذي فالمتلقي خماعة من األعيان قد تلفعوه 

 بخمع ما سميت بو قرييتو.
نوععوي  وااتلف ععن السعابقين اعفيُّ العدين اليلّعي العذي يعدد متلقيعوي وبعيَّنَ 

و رضوي فالمتلقي ىو السلطان نخم الدين  بو الفتة  ازيي ومن بعده شعمس العدين 
  بو المتارم االة.

تخعلو  قرب إلا السَّمر واىقرار بالفضعلي  –ىنا  –وااتنف شريية القاريء 
ععو االسععتماع واالسععتمتاع  فععالمتلقي عنععد اععفي الععدين اليلععي مسععتِقبل فقععط ُخععّل َىمِّ

 لتي تالد ذتراه.بقاائد المدية ا
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 افتتاحيت املقذماث ودلنتها:
ييعاء وتوضعيةي وتعذلك فتتاييعة المقدمعة   المقدمات بالنسبة للمتن تمييعد وا 

 وعنقتيا بالمقدمة عنقة داللة  و ما يمتن تسميتيا بعنقة المتواليات.
 . المتن المقدمة  افتتايية المقدمة 

ااعععدي بواعععف  ن المقعععدمات وىعععذه العنقعععة شعععبيية بعنقعععة المطعععالع بالمق
تالقاعععائد واالفتتاييعععات ىعععي المطعععالعي وقعععد اشعععترط قعععداما النقعععاد لخعععودة المطعععالع 

خودتعو  ن يتعون دااًل علعا  –وىو  ول البيعت  –داللتياي يقول ابن رشيق: "والمطلع 
 .(ٔ)ما بعده تالتادير وما شاتلو"

ني بععد  بعععض ولّمععا تععان الشعععر تنمععًا تععأّي تععنمي و نععو اععارج مععن  لععة اللسععا
الشعراء مقدماتيم بافتتاييعة ناسعبت موضعوع الشععري ودلّعت عليعو فيقعول  سعامة بعن 
منقعععذ: " قالعععك اُ  اعععفقة النعععدمي و قلعععك معععن زلعععة القعععدمي وععععاذك معععن اطعععأ المقعععال 

 .(ٕ)واخترايوي وياائد اللسان وخرايوي وال خعلك ممن إذا قال ندم واستقال"
و يععين قععال: "و عععوذ بععك مععن عفععرات اللسععاني ومفلععو افتععتة البععارودي مقدمععة ديوانعع

 .(ٖ)و فنت الَخَناِن ... و ستيفرك من قوٍل يعقبو الندمي  و فعٍل تزلُّ بو القدم"
ر فعي طريعق الشععر تعترضعو عقبعات ي وتتيعاو  فيعو ىامعاتي ال عأن السيععوتع

سيما في  ول قوليم للشعري وتلفيم بو في ُ ّرة العمري ينظم الشاعر في تعل  عرض 
يععيم فععي تععّل واٍدي فععإذا مععا اسععتو  علععا سععوقو  عععاد النظععر فيمععا نظععم فوخععد  فّععًا وي

وسمينًاي وخيدًا ورديئًاي ومديًا لطمعي وىخاًء لنارة نفعسي تعوار  بشععره معن القعومي 
                                           

بيعروتي  –العمدة في مياسن الشعري تيقيق: ميمد مييعي العدين عبداليميعدي ط: دار الخيعل ( ٔ)
 .ٕٙٔ/ٔمي ٜٔٛٔ/عىٔٓٗٔالطبعة الاامسة 

 .ٚٗمقدمة ديوان  سامة بن منقذ ص( ٕ)

 .ٖٖمقدمة ديوان البارودي ص( ٖ)
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يستر عوارهي ويميو  فارهي  و تمعا يقعول اعفي العدين اليلعي: " سعتره سعتر الميعارمي 
 .(ٔ)و عد البال بو من المتارم"

لععو داللتععو؛ ألن االاتيععار  –ىنععا  –يم مععن ااتاععره وانتقععاهي واالاتاععار ومععن
يتون في الخيد من الشعر معع تععدد األ عراض المستيسعنة والمسعتقبية مفعل الشععر 
الخيععد لتنععو فععي بععاب اليخععاءي وىععذا االسععتدراك قععد نععّص عليععو ابععن منقععذ فععي مقدمععة 

و علعا االاتاعاري ال علعا ديوانو قعائًن: " و فبعت فعي ىعذا الخعزء منعو معا ياعلُت منع
 .(ٕ)االاتيار"

واليقيقة  ن ما سبق يسعلمنا إلعا مسعألة المعدال الالقعي فعي األدب والنقعدي 
و نو تان ياضرًا في  ذىان وقلوب ى الء الشععراءي فالمعدال الالقعي نمعط معن  نمعاط 

 .(ٖ)النقدي بل إن د. إبراىيم يمادة َعّده  طول األنماط تاريًاا
و يرىم ي منون  (٘)ي ومافيو  رنولد(ٗ)و الفاضلةي وىوراسفأفنطون في مدينت

 –"إيمانًا راساًا بأىمية األدب ال بالطريقة التي يقال بيا فيسبي ولتن بالعذي يقولعو 
 . فاألدب دوره  ن يرشد ي وييقق السعادة لدنسان.(ٙ) يضاً"

                                           

 .ٜمقدمة ديوان افي الدين اليلي ص( ٔ)

 .ٛٗ سامة بن منقذ ص  مقدمة ديوان( ٕ)

 .ٖ٘يراخع: مقاالت في النقد األدبي ي ط: دار المعارفي ص ( ٖ)

( شاعر وناقد رومعاني ععاش فعي زمعن   سعطس قياعري لعو تتعاب " فعن الشععر" . ينظعر: علعي ٗ)
 ربعدي  –دار األمل للنشر والتوزيع  –م ٜٜٔٔ/عىٔٛٗٔط  ولا  -عتاشةي اليونان والرومان

 ٕٔٗص 
م ي وعمعععل  سعععتاذا للشععععر فعععي ٕٕٛٔوفلسعععفي إنخليعععزي ي ولعععد فعععي ديسعععمبر  ( شعععاعر وناقعععد٘)

ي بتعاري   ٜٗٙعدد  – تسفوردي لو "مقاالت في النقد" .  يراخع: ايري يمادي مخلة الرسالة 
 مٜ٘ٗٔ/ ٕٔ/ ٓٔ

 .ٖ٘إبراىيم يمادة : مقاالت في النقد األدبي ص(ٙ)
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وقد نّص البارودي علا  ن  شرف ميمة للشععر الخانعب  و المعدال الالقعي 
لو لم يتن من يسنات الشعر اليتيم إال تيذيب النفوسي وتدريب األفيامي وتنبيعو  فع"

الاععواطر إلععا متععارم األاععنقي لتععان قععد بلععغ اليايععة التععي لععيس وراءىععا لععذي ر بععة 
 . (ٔ)َمْسَرح"

 وبذا يتبين لنا لماذا استعاذ الشعراء من عفرات اللساني واطأ المقال؟
يي بعع اري فالم تععد ىععو نفعيععة األدب مععن إن المععدال الالقععي ي تععد  مععرًا ويععو 

سعاد. متاٍع وا  رشادي وا   تيذيب وا 
  ما األمر الُموَيا بو فيو التناص ! تيف؟

نعععر  الناقعععد "عبعععدالوىاب تعععرو" قعععد اعععنف التنعععاص فعععي يقعععل المتعاليعععات 
(ي  و مععا يعععرف بالعتبععاتي والعنقععة ىنععا تتمفععل فععي  ن المععدال الالقععي ي ٕالناععية)

ختماعيي والبيئي الذي ظير في تتابات الشعراء في مقدماتيم تعل والبعد الدينيي واال
 ذلك يدال في مفيوم التناصي بوافيا شعائر دينيةي وتقاليد مختمعية.  

                                           

 .ٖٗمقدمة ديوان البارودي ص( ٔ)

ق مفيععوم التنععاص فععي الاطععاب النقععدي المعااععري مخلععة الفتععر العربععي ( ينظععر: تفسععير وتطبيععٕ)
 ٙٚم ي ص ٜٜٛٔفبراير  – ٔٙيٕٙعدد  -لبنان -اىنماء القومي مرتز -المعاار
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 خامتت
          تمفععل دراسععة المقععدمات سععاية مناسععبةي و رضععًا ااععبة فععي النقععد اليععديثي 

دت الدراسعة خملعة معن ال سيما في مخال الدراسات النايةي ونظرية التلقيي وقد راع
 الظواىر المشترتة بين  اياب المقدمات موضع البيثي وتفردًا في بعضيا:

 ن الاطاب النقدي في المقدمات يعبر عن فقافة عربية  ايلة ذات مرخعيعة 
 دينيةي و عراف بيئية.

ُتَعدُّ مداًن ناعّيًاي وال يمتعن  ن تتعون اطابعًا  –المقدمات  – ن عتبة النص 
 مستقًن.

ن البععارودّي  تفععر الشعععراء وضععويًا فععي اليععديث عععن الشعععر؛ ألنععو تنععاول تععا
 الشعر تعريفًاي ورتبةي ومقياسًا للشعر الخيدي فضًن عن قضية الطبع.

تدور عزيمة الشعراء فعي الاعدود ععن قعول الشععري  و خمععو وتدوينعو بعين 
عععزميمي اىقععنل منععوي والتععرك لععو بالتليععةي وذلععك فععي بععادئ األمععر قبععل العععدول عععن 

والتيععول عععن عيععدىمي و  لععب الظععن  ن التيععول والعععدول خععاء ماععايبًا للتقععدم فععي 
 العمر.

االتتععاء علععا نظريععة القععراءة والتلقععي يتسععب الععنص األدبععي اسععتمرارية بتعععدد 
 القراءات؛ ألن ُمنِتًخا خديًدا للنص يتلقاه تفسيرًا وتيليًن .

 دماتيم. ن الخانب الالقي تان ياضرًا لد  الشعراء في مق

معظم من شملتو الدراسة ااتار الشعر فعي  عرض المعدح فااعوه بالعذتر؛ 
وذلععك ألن المععدح  ول مععا يتعلععق بمسععألة التتسععب بالشعععري ومنععو ُيسععلمنا إلععا قضععية 

 الادق والتذب.

انفرد افيُّ الدين الِيلِّي في مقدمتو بعأن  اعذت شعتل السعيرة الذاتيعةي انفعًا 
 ييث  اذت شتل الرسالة. لما خاءت عليو بقية المقدمات 
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 فهرس املصادر واملراجغ
 إبراىيم يماده : مقاالت في النقد األدبي ي ط: دار المعارف .ٔ

ابعععن التعععان:  وفيعععات األعيعععان ي تيقيعععق: إيسعععان عبعععاسي ط: دار اعععادر  .ٕ
 بيروت 

ابعععن رشعععيق: العمعععدة فعععي مياسعععن الشععععر تيقيعععق: ميمعععد مييعععي العععدين  .ٖ
 م ٜٔٛٔىع/ٔٓٗٔاامسة لبناني ط:  –عبداليميدي دار الخيل 

 –ابن قتيبة : الشعر والشعراء تيقيعق: د. مفيعد قمييعةي دار التتعب العلميعة  .ٗ
 م ٜ٘ٛٔ/عى٘ٓٗٔلبناني ط: فانية  –بيروت 

ابععن تفيععر: البدايععة والنيايععة ي تيقيععق: علععي شععيريي ط: دار إييععاء التععراث  .٘
 العربي 

 بيروتي ط:  ولا  –ابن منظور:  لسان العرب ي دار اادر  .ٙ

 –سععقط الزنععد ي ط: دار بيععروت ودار اععادر  ديععوان -ٔ العععنء المعععري: و بعع .ٚ
  مٜٚ٘ٔ/عىٖٙٚٔبيروت 

ط    مين عبدالعزيز الاانخيي /اللزوميات: تيقيق ل ديوان ٕ
               القاىرة. –متتبة الاانخي 

 بععو المعععاطي ايععري الرمععادي :عتبععات الععنص ودالالتيععا فععي الروايععة العربيععة  .ٛ
سععماء توبنيععاخن"  نموذخععًا ي مخلععة مقاليععد ي عععدد سععابعي المعااععرة "تيععت 

 م ٕٗٔٓديسمبر 

 بو ىنل العستري الاناعتين: تيقيق: د. مفيد قمييةي دار التتعب العلميعة  .ٜ
 م ٜٜٛٔ/عىٜٓٗٔلبناني ط: فانية  –بيروت  –

 يمد األمين الشنقيطي : المعلقعات العشعر و ابعار شععرائياي  ط: دار الناعر  .ٓٔ
 للطباعة والنشر 
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 يمد المنادي: النص الموازي:  فاق المعنعا اعارج العنصي مخلعة عنمعات ي  .ٔٔ
ىعععع/ معععايو ٕٛٗٔي خمعععادي األولعععا  ٙٔمعععج  ٔٙالنعععادي األدبعععي بخعععدة ج

 .م ٕٚٓٓ

تيقيعععق: د.  يمعععد  يمعععد بعععدويي ويامعععد  شععععر  ديعععوان}   سعععامة بعععن منقعععذي .ٕٔ
 م ٖٜٛٔ/عىٖٓٗٔبيروتي طبعة فانية  –عبدالمخيدي ط: عالم التتب 

األردني ط:  –ي:  ايية السيرة النبوية ي المتتبعة اىسعنميةي عمعان األلبان .ٖٔ
  ولا 

علعي الخعارم وميمعد : تيقيق وشرح شعر  ديوان} ي: ميمود ساميالبارودي .ٗٔ
 مٜٜٛٔبيروت  –شفيق معروفي ط: دار العودة 

باولععة بععن الععدين: عتبععات الععنص األدبععي مقاربععة سععيمائيةي مخلععة سععمات ي  .٘ٔ
 م ٖٕٓٓخامعة البيريني مايو 

تعععرو: عبعععدالوىابي تفسعععير وتطبيعععق مفيعععوم التنعععاص فعععي الاطعععاب النقعععدي  .ٙٔ
 -لبنععان -مرتععز اىنمععاء القععومي -المعااععري مخلععة الفتععر العربععي المعااععر

 مٜٜٛٔفبراير  – ٔٙيٕٙعدد 

ج. خينيت: العتبات.. من النص الا المناصي تيقيق: عبداليق بلعابدي ط:  .ٚٔ
الخزائععري  –ومنشععورات االاععتنف بيععروتي  –الععدار العربيععة للعلععوم ناشععرون 

 .ٕٗٔمي ص ٕٛٓٓ/عىٜٕٗٔطبعة  ولا 

ي السعبت ٜٖٗٛخميل يمداوي: الاطعاب المقعدماتيي اعييفة المفقعف ععدد  .ٛٔ
 /نوفمبر.ٕٕٔٓتشرين  ٖ

رضععا األبععيض: "اطععاب المقععدمات .. الخععايظ والتوييععدي نمععوذخين"ي مخلععة  .ٜٔ
األدبععي  مي إاععدار النععاديٜٕٓٓىععع/يناير ٖٓٗٔميععرم  ٕٚالعععدد  –خععذور 

 .ٜٕٖالفقافي بخدةي ص 
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 الزبيدي تاج العروس ي ط: دار اليداية [ د.ت   .ٕٓ
بيروت ي طبعة اامسةي مايو  –الزرتلي: األعنم ي طبعة دار العلم للمنيين  .ٕٔ

 .مٜٓٛٔ

تاعععيية د.س. مرخليعععوثي مطبععععة  شععععر  ديعععوان} سعععبط ابعععن التعاويعععذيي .ٕٕ
 م ٖٜٓٔالمقتطف بمار 

 بيروت [د.ت   –دار اادر  شعر  ديوان} افي الدين اليليي .ٖٕ

العوافي بالوفيعاتي الميقعق:  يمعد األرنعا وط وترتعي : انح الدين الاعفدي  .ٕٗ
 مٕٓٓٓ -ىعٕٓٗٔبيروت  –ماطفاي الناشر: دار إيياء التراث 

عبدالرزاق بنل: مدال إلا عتبات النصي متتبة األدب الميربيي ط:  فريقيا  .ٕ٘
 مي الميرب الدار البيضاء ٕٓٓٓالشرق سنة 

لعالي بوطيععب: العتبععات الناععية بععين الععوعي النظععري والمقاربععة النقديععةي عبععدا .ٕٙ
 م ٕٓٔٓىع نوفمبر ٖٔٗٔي ذو القعدة ٛٔمج  ٔٚمخلة عنمات عدد 

شتالية العنقعة بعين الروائعي والتعارياي ل  .ٕٚ عبدالعالي بوطيب: برج السعادة وا 
 – ٘٘الميععربي العععدد  -مخلععة المناىععل ل تاععدرىا وزارة الشعع ون الفقافيععة 

 مٜٜٚٔ/ يونيو عىٛٔٗٔافر  –السنة الفانية والعشرون 

عبدالعزيز الوفة:  فق التلقي النقدي لد  اآلمدي "الموازنة  نموذخاً"ي مخلعة  .ٕٛ
ي خمعععاد  ٕٗج ٔٔإاعععدارات النعععادي األدبعععي الفقعععافي بخعععدةي معععج –خعععذور 
 م ٕٚٓٓ/مايو عىٕٛٗٔاألولا 

 –شععورات الرابطععة مععري: عتبععات الععنص: البنيععة والداللععةي منخعبععدالفتاح الي .ٜٕ
 مي ٜٜٙٔالدار البيضاءي ط:  ولا 

بشعرح األعلعم الشعنتمريي تيقيعق: د. ينعا ناعري ط: شععر   ديوان}  علقمة  .ٖٓ
 م ٖٜٜٔ/عىٗٔٗٔبيروتي ط  ولا  –دار التتاب العربي 
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لبنعععاني ودار  –عمعععر رضعععا تيالعععة:  معخعععم المععع لفين  ي ط: متتبعععة المفنعععا  .ٖٔ
 لبنان  –بيروت  –والتوزيع  إيياء التراث العربي للطباعة والنشر

ط: فالفععة مخمععع الليععة العربيععة  -مخمععع الليععة العربيععة : المعخععم الوسععيط  .ٕٖ
 بالقاىرة . 

بعععداالتياي دار توبقعععال  .ٖٖ ميمعععد بنعععيس : الشععععر العربعععي اليعععديث ... بنياتعععو وا 
 م ٕٔٓٓالميربي طبعة فانية  –للنشري الدار البيضاء 

الرواية اليمنيةي مخلعة نعزو ي ميمد يييا الياماني: اطاب المقدمات في  .ٖٗ
 م. ٜٕٓٓيناير 

المرزوقي: شرح اليماسة ي تيقيق:  يمد  مين وعبدالسنم ىاروني ط: دار  .ٖ٘
 م ٜٜٔٔ/عىٔٔٗٔبيروتي ط  ولا  –الخيل 

 –معخععب العععدواني: تشععتيل المتععان وظععنل العتبععاتي النععادي األدبععي الفقععافي  .ٖٙ
 م ٕٕٓٓخدة ي طبعة  ولا 

تي تيقيعععق:  يمعععد ميمعععد شعععاتر وعبدالسعععنم المفضعععل الضعععبي :المفضعععليا .ٖٚ
 ىاروني دار المعارفي ط: سادسة 

دراسعععة  –نبيلعععة  ععععبش: المقعععدمات النقديعععة القديمعععة فعععي الشععععرية العربيعععة  .ٖٛ
 –خامععة العقيعد اليعاج الاضعر  –تلية اآلداب والعلعوم اىنسعانية  –وتيليل 
 م ٕٓٔٓ/ٜٕٓٓرسالة ماخستير  –باتنة 

 


