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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 هتدي وأستعينأوبه 

والصالة والسالم على أشرف املرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 

 وسلم، وبعد..

التي تخرج ــــــ  (،بعد كتاب )اإلهداء هي الثانية ليهذه الدراسة               

 عرفي؛بتوفيق من هللا وفضله جلَّ وعال ــــ في شكل كتاب، في ذات الحقل امل

ي ت، القدمةاملي عتبة من عتبات النص، هأخري لتقف على خطاب عتبة 

 
َّ
 دن عنو تلقامل خطاهاما يتلها من االهتمام ما لها عند جمهرة املؤلفين، وقل

كان موضوع النص  ذاخاصة إ ،هالولوج إلى عوالم النص الذي تصدرت

 الهجذب نيالعتبات التي ن م ؛ واحًدامؤلفهاسم م به العمل، أو ِس الذي وُ 

 البحثي. و املتابعين للنشاط الثقافي  أوانتباه املتلقين 

ــــــــ كما في خطاب  عتبة املقدمة فييرون من  فهناك ،ذلكورغم             

درجت استهاللية، ( لعتبة أو)برتوكولي   خطاب تقليدي  مجرد أنها ــــ  اإلهداء

ُيعد ، وأن االهتمام بها بعـــــــيد زمن منذالعربي والغربي عليه أدبيات التأليف 

الخروج بأفكار قد و  نصالسبر أغوار املبالغة في  وأمن قبيل الترف البحثي، 

 .قراءة والتحليلعمليات ال ا إلىال تضيف جديًد 

هذا الخطاب ضمن عتبات النصبة القبلية أو  والحديث عن مكانة          

خباياه، وتقديم إضاءات عن لنص و في استجالء آفاق االبعدية، وأهميتها 

هذا النوع من الخطابات النصية تحليل ؛ يجعل وعوامله ملؤلفشخصية ا
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 االهتمام واملتابعة من جانب الباحثين واملتابعين لألنشطة البحثيةبحظى ي

ه كثير من الدراسات شطر هذه العتبة، ووجَّ  ولذا اتجهت والنقدية؛

أولتها البحوث كما ب، ياألساتذة طالبهم إلى البحث في هذا الحقل الخص

 املعالجة أو التحليل. في أهمية  عامة التي عنيت بخطاب العتبات النصية

عنى بخطاب على دراسة ُم  غير أنني لم تقع عيناي بعُد            
ُ
خصصة ت

فكرة هذا ت ومن هنا جاء  ،وحديثه معا هقديم يف العربياملقدمة في التأل

في مصنفات مختارة ة، ذاتية وغيري ِ قف على خطاب هذا العتبة تالعمل، ل

مال أن يكون التناول الذي قمت آ ،من املؤلفات العربية القديمة والحديثة

   .، وقدم جديًدا للمكتبة العربيةبه قد حقق املراد

الدراسة ـــــ بتوفيق هللا وعونه ـــــ في جانبين: نظري  وقد جاءت هذه           

ببيان مفهوم العتبات الفصل األول  ينعُ ة: خمس، عبر فصول وتطبيقي

ا مبينً خطاب املقدمة، جاء الفصل الثاني ليعرض لثم  .وأهميتها النصية

خطاب وقوف على بالاهتمَّ فقد ، أهميته وأنواعه. أما الفصل الثالث

مصنفات تراثية، هي )الشعر والشعراء( البن قتيبة،  ةثاملقدمة في ثال

 أماو  .و)فقه اللغة وسر العربية( للثعالبي، و)بغية الوعاة( للسيوطي

ِص  الفصل الرابع
ُ
من املصنفات  ةص لخطاب املقدمة في ثالثفقد خ

)ديوان الرافعي( ملصطفى صادق الرافعي، و)اللهجات  :الحديثة، هي

أصول املعايير ورسالة ماجستير بعنوان )م أنيس، العربية( للدكتور إبراهي

للباحث عبد الخالق  (النصية في التراث النقدي والبالغي عند العرب
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وختمت الدراسة بالفصل الخامس الذي تناول خطاب . فرحان شاهين

مقدمة املحقق األول: خطاب مصنفات:  ة، وذلك في ثالثاملقدمة الغيري  

مقدمة الثاني: خطاب ن )امرؤ القيس(، و محمد أبو الفضل إبراهيم لديوا

الدكتور عبده الراجحي لكتاب تلميذه محمد عبد الفتاح الخطيب 

 مقدمة الطبعة الثانية لكتابخطاب  والثالث:)ضوابط الفكر النحوي(، 

)علم اللغة مقدمة للقارئ العربي( للراحل محمود السعران وقد كتبه 

 تلميذه الدكتور حلمي خليل.

إال أن أتقدم بجزيل الشكر ووافر وال يسعني في هذا املقام                  

االمتنان لكل من ساعد في إخراج هذا الكتاب ونشره، وأخص بالذكر: 

األستاذة الدكتورة / سعاد قصار أستاذ اللغة والحضارة في جامعة طاهري 

على رأسه الباحث إدارة النشر فيه، أما املركز الديمقراطي العربي و ر، بشا

من الشكر  محقه ما كتبت فال أوفيهممهالدؤوب األستاذ/ عمار شرعان، ف

يقدمونه من جهود ما هللا خير الجزاء على ما قدموه و  مجزاهوالتقدير، ف

 في سبيل االرتقاء بالبحث العلمي العربي ونشره.

هللَا أسأل أن ينفع بما كتبُت، وأن يجعله خالًصا لوجه الكريم، إنه و            

 وآخًرا. الحمد هلل أوال ولي ذلك والقادر عليه، ووحده 

 د. مصطفى أحمد قنبر

2144من جمادى األولى 12:    الدوحة في  

                                                                                                        27 /12/2020 
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نَّ القارئ العربي املطلع على ما اإلشارة إلى ألعل من نافلة القول،              

إلى بيان املعنى ال يحتاج  ــــــــ ة بالعتبات النصيةأنجز في الدراسات املعنيَّ 

لذي ااملعاجم العربية لجزئي هذا املصطلح، خاصة بعد الكم  هالذي أوردت

ال بأس به من املقاربات النظرية والتطبيقية في الدراسات والبحوث 

التي عرضت تلك من أطروحات جامعية أو بحوث محكمة،  العربية

ة( املصدر الصناعي لالصطالح لللمصطلح، خاصة  ِ
جزئه الثاني )النصي 

سرعان و ــــ ــــــ نوًعا ما ــ ص(. لكنَّ الذي بدا جديًداالنقدي )النَّ و األدبي اللغوي 

صار شائًعا، واستقرت عليه الترجمات العربية هو مصاحبة هذا ما 

املصطلح لكلمة شائعة في العربية هي )العتبة( وجمعها العتبات.. بل 

أو  ،متقدمة :هئوصارت تلحق بها بعض مكونات هذا النص أو أجزا

قدمة، متأخرة، أو بينهما ... فيقال: عتبة العنوان، وعتبة الغالف، وعتبة امل

 وهو ما سنعرج عليه قليال هنا. .. وعتبة الفهارس، وعتبة التصدير.

اللفظة الغريبة على آذان أهل ب... ليست  (العتبةاللفظة ) تلكمو              

فهي شائعة في كل مستويات اللغة من أدناها إلى أعالها، ومن كثرة  العربية،

إذ  بالفصيحة، شيوعها على مستوى العامية، ظن البعض أنها ليست

كما أنها ترتبط بكل من يريد الدخول إلى  بفن املعمار والبناء.ت رتبطا

الديار أو الخروج منها، فلن يستطيع اإلنسان دخول بيته دون أن تمتطي 

في كثير من األحاديث  ةها املجازياتقدماه عتبة الباب، ناهيك عن استخدام

ا )أعتاب القرن...( وليس غريبً ، مثل: املسموعة واملرئية، واملقاالت السيارة

أن يهتم النقاد والباحثون بموضوع العتبات النصية، ما دامت أبحاثهم 
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ً

ا، وإلى اإلحاطة بها من كل  عميًق تسعى إلى تحليل النصوص تحليال

 (1) الجوانب، فلن يستطيعوا إلى ذلك سبيال إال من بعد املرور بالعتبات.

بنيات لغوية وأيقونية مفهوماتها، هي في أبسط  ات النصبعتو               

بمضامينها وأشكالها  فها لتنتج خطابات واصفة لها تعر ِ بتون وتعقملتتقدم ا

 
ُ
ؤلف، ملسم ااقنع القراء باقتنائها، ومن أبرز مشموالتها: وأجناسها، وت

قدمة... وهي ملسة،  وابقتملوا ،والعنوان، واأليقونة، ودار النشر، واإلهداء

تنه تحكمها بنيات ملالزم ملوازي للنص واملا ـــــــالستهاللي بحكم موقعها ا

ا، فتلوح ا وإيحائيً ا ومتفاعلة معه داللي  وأسلوبيً  ابيً ووظائف مغايرة له تركي

 بطة به ارتبدون أن تفصح عنه، وتظل مرت هبمعنا
ً
 ا على الرغم منا وثيًق اط

 (2).دو بينهما أحياناباعد الظاهري الذي قد يبالت

قبل توسع مفهوم بعتبات النص " يذكر ولم يكن هناك اهتمام             

التعرف الوعي والتقدم في  توسع مفهوم النص إال بعد أن تمَّ يالنص، ولم 

على مختلف جزئياته وتفاصيله، ولقد أدى هذا إلى تبلور مفهوم التفاعل 

النص ي وتحقق  اإلمساك بمجمل العالقات التي تصل النصوص بعضها 

كان وقد عاصر، ا في الفكر النقدي املا هاًم لتي صارت تحتل حيزً ببعض وا

                                                                                 

، الدار العربية للعلوم ناشرون ومنشورات االختالف، معجم السيميائيات انظر: فيصل األحمر: )1(

 .227م( ص 2010هــ ــ 1431) 1الجزائر / لبنان، ط

ـــــ 1436)1، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، طعتبات النصيوسف اإلدريس ي:   )2 (  م( 2015هــ ـ

 .21ص
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 لتحقيق النظر إليه ؛هم النص والتفاعل النص ي مناسبة أعمقفالتطور في 

 ( 1) .ومن ثم جاء االلتفات إلى عتباته ؛باعتباره فضاءً 

غير أن ذلك ال ينفي أن الوعي بقيمة هذه العتبات وأهميتها قديم            

الرغم من كونه لم يبلغ أعلى على ت التأليف األدبي والعلمي، و قدم حركا

درجات النضج النظري واملنهجي والتطبيقي، إال أنه انبثق بدرجات متفاوتة 

والتطور وفق مستوى وعي أخذ في التنامي ثم مع ظهور النصوص األولى، 

 (  2).ات النص وأهميتهابالقدامى بقيمة عت

 التأليف وفنون  مناهجملؤلفات التي عنيت بإذ نصت كثير من ا           

الكتابة عامة، بالنص على مجموعة من القواعد  ةالتدوين وصنع

حتى ؛ ويعنى بالكتابة الضابطة والشروط املحكمة لكل من يتصدر للتأليف

ضخم وينأى من السقوط وسط هذا الكم ال ،القبول بيحظى ما يكتبه 

للتراث اإلسالمية  ية العربيةالعقل اي أخرجتهتالواملتنوع من الذخائر 

 اإلنساني.الحضاري 

وهذا يفسر مدى الوعي الكبير التي حظيت به طرائق التأليف التي             

كانت معروفة عن أصحاب دواوين اإلنشاء، كما وردت في مؤلفاتهم 

                                                                                 

: الدار العربية للعلوم ناشرون، لنص إلى املناص(عتبات )جيرار جينيت من اعبد الحق بلعابد:  )1(

 .14( ص2008) 1منشورات االختالف، ط

 .22-12، ص عتبات النص( انظر: يوسف اإلدريس ي: 2)
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( وأحكام صنعة الكالم 1)،بةيالكثيرة، وأخص منها: أدب الكاتب البن قت

وصبح األعش ى في صناعة اإلنشاء  (2)،عيالكال ألبي القاسم

( الذين عنوا بخطاب املقدمات والخواتم واللواحق، 3للقلقشندي.)

 (4وأفاضوا في شرح ضوابطها، فضال عن التأصيل لها. )

ويفسر هذا االهتمام بما تعلق بهذه العتبات من خصوصيات مميزة،           

خذ أبعاًدا فنية وبالغية، والرتباطها بأصول دينية، تطورت فيما بعد لتأ

فقد تقرر أن كل عمل يجب أن يفتتح بالبسملة ويختم بالحمد هلل والصالة 

والسالم على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، مع التنصيص على ما قد 

يتلو الكتاب أو املصنف إن كان متعدد األجزاء، واشترطوا في الخاتمة أن 

 وربما  ،خر ما يعلق باألسماعتكون حسنة جيدة بليغة هادفة؛ ألنها آ

 (5ُحفظت من دون غيرها لقرب العهد بها.)

                                                                                 

ينوري ، ت  )1( ِ
، أدب الكاتبهـــ(: 276انظر: ابن قتيبة )أبي محمد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الد 

ــــ 1408)1ار الكتب العلمية، بيروت، طشرحه وكتب هوامشه وقدم له: على ناعور، د م( 1988هـــ ــ

  .وما بعدها 10ص 

إحكام انظر: الكالعي )أبو القاسم محمد بن عبد الغفور الكالعي اإلشبيلي األندلس ي، د ت(:  )2(

 وما بعدها.، 21( ص 1966، تحقيق محمد رضوان الداية، بيروت، دار الثقافة )صنعة الكالم

 :هــ(821ت ، يشهاب الدين أحمد بن علي بن أحمد القلقشند)أبو العباس،  ( انظر: القلقشندي3)

ــــ 1340، القاهرة، دار الكتب املصرية )صبح األعش ى في كتابة اإلنشا  وما بعدها. 6/217 م(1922هــ 

 وما بعدها. 6/217 املرجع السابق،انظر تفاصيل ذلك في:  )4)

ــــ بيروت ت النصمدخل إلى عتبا( انظر: عبد الرازق بالل: 5) ، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء ــــ

 .31( ص 2000)
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وجيوإلى جانب ما سبق يسطر              في كتابه )أبجد  هـ(1307 )ت الِقنَّ

( 1العلوم( ما يسمي بالرؤوس الثمانية التي يجب على املؤلف األخذ بها،)

ر بذكر الخطط ملواعظ واالعتبا( في ا845توقد سبقه إلى ذلك املقريزي )

كشاف اصطالح ه( في 1158  ( والتهانوي )ت 2(،)واآلثار )الخطط املقريزية

               (3) .الفنون والعلوم

يعود االهتمام بهذا الحقل البحثي إلى أحد ففي العصر الحديث أما              

ي الفرنس  الناقد واملنظر األدبيعلماء السيميائية الغربيين املعاصرين، هو 

الذي كان له اهتمام  Gérard Genette(1930-2018)، (4) جيرار جينيت

أو  (Paratexte) كبير بعتبات النص أو ما اصطلح عليه بمصطلح املناص

(، الذي كان Seuils) عتباتالنص املوازي. من خالل كتابه املسمى 

                                                                                 

وج1) )أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف هللا الحسيني البخاري، ي ( الِقنَّ

 .85م(، ص 2002 -هـ1423)  1ط ،دار ابن حزم، أبجد العلومهـ(: 1307ت

ه(: 845لي بن عبد القادر العبيدي املقريزي. )تاملقريزي )تقي الدين أبو العباس أحمد بن ع )2(

، تحقيق: د. محمد زينهم ــــ مديحة املواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار )الخطط املقريزية(

 .1/8)القاهرة(  1998الشرقاوي   مكتبة مدبولي 

د بن حامد محمد القاض ي ابن علي بن )محمد التهانوي  )3)  ت الحنفي، الفاروقي صابر محم 

، تقديم وإشراف ومراجعة: د. رفيق العجم، تحقيق: كشاف اصطالحات الفنون والعلوم :(هـ1158

د. علي دحروج، نقل النص الفارس ي إلى العربية: د. عبد هللا الخالد، الترجمة األجنبية: د. جورج 

 .15-1/14م( 1996) 1زيناني، مكتبة لبنان ناشرون ـ بيروت ط 

 أكثر من عشرين كتاًبا نقدًيا بدأت رحلته في  11/5/2018في رحل ج. جينيت عن عاملنا  (4)
ً
تاركا

 صحيفة:: في ذلك انظر .2016، وانتهت مع كتابه "حاشية" عام 1966التأليف بكتاب "أشكال" عام 

                                                                   https://www.alaraby.co.uk/culture/2018/5/12              ، في:العربي الجديد

https://www.alaraby.co.uk/culture/2018/5/12/%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%AA-%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82
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خل استمراًرا وانتظاًما معرفًيا مصطلحًيا ملا عالجه في كتابيه السابقين: مد

      (  1).1982 ، وأطراس1979النص الجامع إلى 

ــعُد  كونهاة الدراسة التي قدمها )جينيت( إلى وترجع أهمي           
ُ
 أهم     ت

دراسة علمية ممنهجة في مقاربة العتبات بصفة عامة، والعنوان بصفة 

خاصة؛ ألنها تسترشد بعلم السرد، واملقاربة النصية في شكل أسئلة 

إلى  هذا الكتاب ترجم وقد (2) رض عنده نوًعا من التحليل"ومسائل تف

  .م2008العربية عبد الحق بلعابد عام 

عدة مصطلحات مقابل العربية وقد أفرز الثراء املعرفي في لغتنا           

: خطاب املقدمات، عتبات النص، (، منهاSeuilsاملصطلح الغربي )

زية، سياجات النص، النصوص املصاحبة، املكمالت، النصوص املوا

مجموع  املناص... وهي بكليتها تصب في نهر واحد يتلخص في كونها تعبر عن

النصوص التي تخفر النص، وتحيط به من: عناوين، وأسماء املؤلفين، 

واإلهداءات، واملقدمات، وعبارات التصدير والخاتمات، والفهارس، 

ى صفحة غالف توجد عل والحواش ي أو الهوامش، وكل بيانات النشر التي

 ( 3)الكتاب وعلى ظهره.

                                                                                 

 وما بعدها. 32، صعتبات( انظر: عبد الحق بلعابد: 1)

 .224، صمعجم السيميائياتفيصل األحمر:  )2(

، معجم السيميائيات، وفيصل األحمر: 21، ص مدخل إلى عتبات النصانظر: عبد الرازق بالل:  )3(

 .223ص
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وقد صممت إحدى الباحثات جدوال يوضح مدى ما أسمته             

للمصطلح الغربي  ذي ِصيغ مقاباليعانيها املصطلح العربي الالتي  فوض ىبال

في كثير من الحقول املعرفية، ومنها مأزق املصطلح العربي في الدراسات 

ا من املصطلحات التي وردت  والبحوث اللغوية والنقدية، وقد
ً
تخيرْت ثالث

 ، هي:جيرار جينيتعند 

                                           (Epitexte ،péritexte ،Paratexte) (1) 

                                                                                 

، أطروحة مقدمة لنيل االنص املوازي في الرواية الجزائريةـــ واسيني األعرج أنموذًج (  طبيش حنينة: 1)

-2015)  1درجة دكتوراه العلوم في األدب العربي، كلية اللغة واألدب العربي والفنون، جامعة باتنة

 7(. ص 2016
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يرى الدكتور أبو املعاطي  ،لى هذه الترجماتوتعليًقا ع             

الرمادي أن في محاولة تفضيل ترجمة على أخرى لهذا املصطلح أمر 

يعاني من عدم  ال يسلم   صاحبها من النقد؛ فبعض هذه الترجمات

شمولية اإلحاطة، بداللة املصطلح الغربي كما حدده جيرار 

ازيات، والسياج جينيت، مثل: التوازي، والترافق، والبرزخ، واملو 

املوازي، والنص املوازي، والنص املحاذ، والنص املؤطر، والنص 

الحاف؛ لتضمنها إشارة ال تناسب التفاعل املنشود بين خارج النص 

وداخله، فمعاني التوازي واإلحاطة والترافق والتأطير واملحاذاة فيها، 

 تقص ي فكرة االتصال.

(، لكنه Paratexteــــ )وبعضها يحيط بمفهوم جينيت لل           

يعاني من تركيبه اإلضافي املانع االشتقاقات املرتبطة بالجذر/ 

األصل، مثل: امللحقات النصية، أو من صيغته الجامدة املقلصة 

االشتقاق، مثل: العتبات فال يمكن على سبيل املثال، أن نشتق منها 

اب( ملن يقوم بصناعة العتبة أو من  .)العتبتية( أو )العاتب/ العتَّ

، مثل املكمالت وهي الترجمة التي اعتمدها عبد الرازق عدم االنتشار

بالل في كتابه )مدخل إلى عتبات النص(، والنصحبة، وهي الترجمة 

لتي اعتمدها سعيد يقطين في كتابه )انفتاح النص الروائي(. فهي ا

ترجمات ترسخ لفكرة اتصال الخارج بالداخل، ويميزها املرونة 

شتق )املكمالتية، والنصحبية، واملناصية(، ، فمنها ناالشتقاقية
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الدالة على التحقق الداخلي للمكمالت، وللنص املصاحب، 

 (1)وللمناص.

وهذه العتبات ليست في مرتبة واحدة؛ فقد قسمها              

 )جينيت(، إلى قسمين:

 (: وهو ماPeritexte) بـــــــ النص املحيطأ ــــ القسم األول، ويسمى  

يدور بفلك النص من مصاحبات، من: اسم الكاتب، العنوان، 

العنوان الفرعي، اإلهداء، االستهالل... أي كل ما يتعلق باملظهر 

 (2) الخارجي للكتاب.

غير أن هذا القول األخير من)جينيت( يحتاج إلى مراجعة،             

يه ال مكان ف، وهو كل ما جاء على غالفه، فاملظهر الخارجي للكتاب

، اللهم إن كان )جينيت( يرى أن لتصديرلوال  ،لإلهداء وال لالستهالل

، وهذا هكل ما يسبق نص الكتاب هو من قبيل املظهر الخارجي ل

 قول في كثير من املبالغة.

ويرى صاحب العتبات أن هذا النص املحيط تندرج تحته             

 خـــــــــر يتعــــلق بالتألــــيف.نصوص ثواٍن، بعــــضها يتعـلق بالنــــــــشر، واآل 

 فالغالف، والجالدة، وكلمة الناشر، والسلسلة، تدخل ضمن النوع 

                                                                                 

انظر: د. أبو املعاطي خيري الرمادي: عتبات النص ودالالتها في الرواية العربية  (1)

)ديسمبر  7ورقلة، الجزائر، ع ، كلية اآلداب و اللغات، جامعة مجلة مقاليداملعاصرة، في 

 .291( ص2014

 .49، صعتبات(  انظر: عبد الحق بلعابد: 2)
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األول. أما اسم الكاتب، والعنوان، والعنوان الفرعي، والعناوين 

الداخلية، االستهالل، التصدير، التمهيد، فتدخل ضمن النوع 

 ( 1)الثاني.

ِف القارئ بموضوع غير أن اعتبار كلمة النا          
عر 

ُ
شر، التي ت

الكتاب والقضايا التي يطرحها، هي من موضوع النص املحيط 

، رأي ال ُيؤخذ على إطالقه، إذ هو أقرب إلى الجانب التأليفي  النشري 

، أو لنقل إنه انتماء مزدوج  اتذ اوأبعد قليال عن الجانب النشري 

 نشري تأليفي.

(: (Epitesteويسمى بـــــــــــ النص الفوقي ب ـــ القسم الثاني،              

تعلقة بفلكه، املويشمل كل الخطابات املوجودة خارج الكتاب، و 

 كاالستجوابات، واملراســـــــالت الخاصــــــــة، والتعليــــــــقات، واملؤتـــــــمرات. 

     . نص فوقي نشري، ونص فوقي تأليفي اهتكسابق يوه

ي، فهو كل ما يتعلق بعمليات نشر الفوقي ال نصفأما ال          

  يندرج تحته: اإلشهار، قائمة املنشورات، امللحق الصحفيالنشر، و 

    لدار النشر. 

نص فوقي تأليفي ، فينقسم إلى تأليفيالفوقي النص وأما ال            

ويشمل: اللقاءات الصحفية واإلذاعية والتلفزيونية التي تقام  ،عام

كذا املناقشات والندوات التي تدور حول أعماله، إلى مع الكاتب، و 

                                                                                 

 .49، ص املرجع السابق( 1)
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جانب التعليقات التي تكون من طرف الكاتب نفسه حول كتبه. 

ويندرج تحته: املراسالت، واملسارات،  ونص فوقي تأليفي خاص،

 (1)واملذكرات الحميمية.. .

قدمنا بعض اإلضاءات حول اصطالح العتبات  وبعد أن            

أهميتها، وما كان من اهتمام بها في قواعد التأليف  النصية، وبيان

في التراث العربي واإلسالمي، وما استجد منها إثر النهضة العلمية 

؛ ندخل إلى الحديثة واملعاصرة التي اعترت وسائل الطباعة والنشر

، آملين أن نقدم قدمةمعالجة لعتبة امل حيث نقدم يناثالفصل ال

ن طبيعة هذه العتبة وعالقاتها بما للقارئ صورة مكتملة وواضحة ع

يجاورها، وأهميتها في فهم النص الذي تقدمته... وغيرها من القضايا 

 التي تتصل بها، فضال عن شخصية كاتبها أو مرسلها.

 

 

         

 

 

                                                                                 

 .50ــــ 49، صعتباتانظر: عبد الحق بلعابد:  )1(
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 خطاب املقدمة

 

 

   

               
                        

 الفصل الثاني
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 هشأن ،يتصدر خطاب املقدمة في مناهج التأليف العربية              

، فهو يتقدم نص الكتاب أو أخواته من العتبات القبليةشأن 

البحث الذي خصصه الكاتب ملعالجة القضية التي حملها العنوان. 

تسمية هذا الخطاب بـــــــ )املقدمة( يعود علة ومن هنا يمكن القول إن 

االصطالحات األخرى في  انيتوافر  ال ـــــ مجتمعينـــــــ ــــــ أظنهما  سببينإلى 

 اه، كونعتبةال هلهذ : يرجع إلى الظرف املكانيأولهما، املرادفة له

تقدم النص مباشرة ليس بينه وبينها فاصل أو عتبات أخر. أما ت

في عالقتها بالنص  عتبةال هاآلخر؛ فيعود إلى الوظيفة الرئيسية لهذ

ِ الذ
وتشرح ظروف إنتاجه ومكوناته، ومنهجه  ،م لهي يليها، حيث تقد 

... وغير ذلك من الوظائف التي سنعرض في املعالجة الذي انطبع به

  لها بمشيئة هللا تعالى.

يقع ضمن النص املحيط التأليفي، لكنه خطاب املقدمة و             

نون خاصة ما عرفته ف ،ككثير من املصطلحات له مرادفات كثيرة

 التأليف العربي قديًم 
ً
ا، ويغلب استخدام اصطالح )مقدمة( ا وحديث

كثير من املؤلفات العربية خاصة تلك التي تلتزم  هذه العتبة في على

أو عناصر محددة في الكتابة كاألطروحات الجامعية،  صارمة قواعد

، وكثير من املؤلفات إبداعية أو أو البحوث ذات الطابع األكاديمي

، لكننا النعدم اصطالحات أخرى تحل محلها في بعض علمية....
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املؤلفات، مثل: تقديم، استهالل، مدخل، تمهيد، الديباجة، 

 توطئة، حاشية، خالصة، عرض، قبل الـبدء، قبل بدء القول،

 (1مطلع، خطاب بدئي، فاتحة /ديباجة، خطبة الكتاب.)

ا واضًحا بي             
ً
ن املقدمة لكن جاك دريدا، يرى أن هناك فرق

واملدخل، حيث إن للمدخل موقًعا أكثر نسقية، وأقل تاريخية 

وظرفية ملنطق الكتابة، إنه وحيد ويشتغل على قضايا معمارية 

عامة، ولكنها جوهرية، كما يمثل املفهوم الشامل أو العام في تنوعه 

وخصوصيته الذاتية، أما املقدمات، فعلى العكس تماًما، تختلف 

ى وتأخذ في الحسبان تاريخانية أكثر دقة؛ ألنها من طبعة إلى أخر 

 (2تلبي ضرورة ظرفية أو آنية.)

وقد احتفى املؤِلف العربي بخطاب املقدمة الذي كانت تدبج             

به النصوص، وعلى الرغم من تعذر القطع باللحظة التاريخية 

رْت على بداية تشكل الوعي النظري بأهمية هذا 
َّ
واملعرفية التي أش

( نجد أن اصطالح )خطبة( كان هو املستعمل للداللة 3الخطاب )

                                                                                 

 .113ـ112، صعتباتانظر: عبد الحق بلعابد:  )1(

طاهر يعود إلى مقامه الزكي" (  د فوزية بو القندول: الخطاب املقدماتي في رواية " الولي ال2)

، الجزائر، مجلد أ، 1، جامعة قسنطينةمجلة العلوم اإلنسانيةللطاهر وطار، في: 

 .70( ص2018)ديسمبر 50ع

 .30، ص عتبات النص( يوسف اإلدريس ي: 3)
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قل عن ابن خلكان في  (1)على املقدمة، 
ُ
ومن الدالئل على ذلك ما ن

حيث قال: "وكان العلماء يقولون:  ،تعليقه على بعض املؤلفات

"إصالح املنطق" كتاب بال خطبة، و"أدب الكاتب " تأليف ابن قتيبة 

  (2فوائد.")ل الخطبة وأودعها خطبة بال كتاب، ألنه طوَّ 

كما أن أبو حيان التوحيدي حينما ينقل عن بعض الكتب             

ومقدماتها في كتابه )البصائر والذخائر(، يقول مثال: خطبة الزند، 

مقدمة لكتاب اسمه الزند، ويسميها بالخطبة،  وهو ينقل هنا عن

لبي، إذ يقول في ويشبهه في استعمال هذا املصطلح أبو منصور الثعا

ترجمة القاض ي الجرجاني: وأنا أكتب من خطبة كتاب القاض ي في 

 ( 3)تهذيب التاريخ فصلين.

واستعمل بعض املؤلفين مصطلح املقدمة منذ القرن الرابع           

إذ ينقل القلقشندي عن كتاب للزجاجي ما يسميه بشرح مقدمة 

غدادي في كتابه أدب الكاتب، وينص على هذا املصطلح الخطيب الب

                                                                                 

 .38، ص مدخل إلى عتبات النصعبد الرازق بالل:   )1(

د بن إبراهيم بن أبي بكر بن ابن خلكان )أبو العباس شمس الدين أحمد بن محم  (2)

، تحقيق: د. إحسان عباس، بيروت، دار وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمانهـ(: 681خلكان 

 .400/ 6صادر، 

 ، العراق، وزارة الثقافةمنهج البحث األدبي عند العرب(  د. أحمد جاسم النجدي: 3)

 .226( ص 1978والفنون )
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تاريخ بغداد، وابن األثير في نقده لرسالة ابن الدهان املسماه باملآخذ 

 (1الكندية. )

غير أن هذا الفهم للمقدمة واستخدامها احتاج إلى مراحل              

عديدة تطورت فيها أشكال التقديم من االفتتاح بقولهم: )باسمك 

رف بفصل الخطاب، وهي اللهم(، إلى )البسملة(، إلى اعتماد ما ع

تعني قولهم )أما بعد(، ثم )الحمدلة(، إلى أن وصلوا إلى املقدمة التي 

 
ُ
 (2) طبة.كانت تعرف باسم الخ

 :املقدمةخطاب خصائص 

هناك جملة من الخصائص تمير خطاب املقدمة من غيره من            

خطاب العتبات النصية، تتمظهر في: الشكل، واملكان، ولحظة 

  الكتابة
َ
  ُر صُد أو وقتها، ومن ت

ُ
ه له وجَّ عنه )املرسل(، ومن ت

ن في العرض اآلتي: ِ
 )املستقبل(، وشخصية املتكلم فيها. وهو ما يتبي 

                                                                                 

 .227ـ 226، املرجع السابق  )1)

أبو .    وتفصيل ذلك في: 38، صمدخل إلى عتبات النصانظر: عبد الرازق بالل: ( 2)

من أعالم ، الكالعي اإلشبيلي األندلس ي )أبي القاسم محمد بن عبد الغفور  الكالعي القاسم

تحقيق محمد رضوان الداية، بيروت، دار الثقافة  ،إحكام صنعة الكالم (،القرن السادس

 وما بعدها. 55( ص 1966)
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: ذهب )جينيت( أن املقدمة تتخذ من حيث الشكل لشكلـ ا1            

لكن املالحظ غلبة الشكل النثري على صيغة  (1)نظام النص،

لَّ 
َ
ــــــــــ ب املقدمات، وق أْن ترد املقدمة في شكل شعري أو حواري  ل ندَر ــ

خاصة في املؤلفات العربية. حتى وإن كان النص مجموعة من 

 الدواوين الشعرية.النصوص أو 

: جرت عادة كثير من املؤلفين على أن تتصدر املكانـ 2            

ف، لكن بعض املؤلفين يمكن أن يعمد إلى نهاية 
َ
املقدمة نص املؤل

لنص ليلحق به مقدمته، وهذا مرده لضرورات التسويق والنشر ا

والتوزيع والفئة القارئة لهذا الكتاب، كما قد يتغير مكان املقدمة 

والحق أن القول بتأخر املقدمة عن النص  ( 2من طبعة إلى أخرى. )

قول ينقصه دليل، إذ لم تقع عيناي على مؤلف جاءت مقدمته 

 متأخرة عن النص. 

كما يمكن أن يتموقع خطاب املقدمة داخل النص، حيث           

يتصدر مباحث الكتاب ومداخله مبرًرا تقسيماته، ومن ثمَّ يعمل 

 (  3) كنص واصف وشارح للنص األصلي.

                                                                                 

 .114، صعتباتعبد الحق بلعابد:  )1(

 .71(  د فوزية بو القندول: الخطاب املقدماتي في رواية " الولي الطاهر ..."، ص2)

 .115، صعتباتعبد الحق بلعابد:   )3(
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املدخل إلى من ذلك كتاب أستاذنا الدكتور سعيد بحيري )          

 تصدرت مباحثه الداخلية ست الذي (مصادر اللغة العربية

معنونا للمقدمة الرئيسية ات، مهدت ملوضوع كل مبحث، مقدم

 (1)للكتاب بــــــــ )تصدير(. 

: ال خالف في أن خطاب املقدمة يأتي عادة لحظة الكتابة ــــــــ3           

بعد أن يفرغ املؤلف من كتاب النص، غير أن ذلك ال ينفي أن تكون 

ار النص بعض مكوناته أو أكثرها سابقة في الوجود على أفك

وتفصيالتها. ويقرر )جينيت( أن أول ظهور لها يكون عند صدور 

الطبعة األصلية من الكتاب، وفي طبعات أخرى تأتي مقدمة أطلق 

عليها )االستهالل الالحق(، وكثيرا ما تحفظ الكتب بمقدمات 

)االستهالل  ـــــــالطبعات التي تناوبت عليها. وهناك أيضا ما ُيسمى بـ

ذا غالًبا ما يكون عند إعادة طباعة بعض الكتب املتأخر(، وه

القديمة طبعة جديدة، أو عند إخراج أعمال كاتب ما في طبعة 

 (2) .أخرى تجمعها، وهو ما يعرف باألعمال الكاملة للكاتب

: مرسل املقدمة هو من كتبها، وُيعرف بتسجيل املرِسل ـ4              

نا اسم املدينة التي جرى فيها اسمه في ذيلها مع تاريخ الكتابة، وأحيا

                                                                                 

، 2، القاهرة، طاملدخل إلى مصادر اللغة العربية: سعيد حسن بحيري د.  انظر:  )1(

 وما بعدها. 363وص، 5ص  م(2008هــ ــ1428مؤسسة املختار )

 .115، ص عتباتعبد الحق بلعابد: انظر: ( 2)
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ر باسم من كتبها إن كانت لغير  تحرير هذه املقدمة، وأحيانا تصدَّ

أو يوضع اسمه تحت اسم املؤلف على صفحة الغالف  ،املؤلف

بخط الفت لنظر القارئ، خاصة إن كان من كبار العلماء أو النقاد، 

ئم القاهدف يريد أن يصل إليه وهذا لغرض في نفس املؤلف، أو 

على عمليات الطباعة والنشر والتوزيع، وقد يكون ذلك باختيار 

 املؤلف أو بإيعاز من دار الطباعة والنشر. 

 ويمكن حصر نوعيات املقِدمين في ثالث:  

أ ـ املقدم الحقيقي: وتكون الشخصية املقدمة للكتاب حقيقية أو 

 واقعية، وغالًبا ما تكون شخصية املؤلف نفسه.

خيل: حيث يقدم للكتاب شخصية من صنع خيال ب ـ املقدم املت

 املؤلف.

التي تكون موقعة باسم مؤلف  حيث املقدمةج ـ املقدم الغيري: 

 ( 1آخر، ال املؤلف األصلي للكتاب.)

وقد يكون املقدم هنا على عالقة وثيقة باملؤلف: أستاذه، أو             

صه، وفي صديقه، أو أحد العلماء البارزين في فن الكتاب أو تخص

ا لهذا ذلك نوع من اإلشادة 
ً
بالنص وصاحبه؛ إذ تكون دائما تقريظ

 .العمل، وثناء على املعالجة التي اشتغل عليها

                                                                                 

الخطاب .   ود. فوزية بو القندول: 77، ص عتبات النصانظر:  يوسف اإلدريس ي:   )1(

 71، في صاملقدماتي
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هذا النوع من العتبات ملا بويرحب أصحاب دور النشر والتوزيع           

وقد  ثم للمؤلف.عامة ودار النشر  ،خاصة فيها من تروج للكتاب

ن يشرف على إصدار الكتاب ويتحكم في يكون صاحب املقدمة َم 

 (. 1نشره، فيرخى العنان ملداده؛ كي يمرح قلمه يمنة ويسرة )

وقد يكون املقدم الغيري شخصية اعتباريه مثل دار النشر،            

خاصة إن كان  ،امللحق بهذه الدار التحقيققسم أو الطباعة، أو 

 تمَّ 
ً
 بل قسم من قِ  ونشرها،تحقيقها  الكتاب املطبوع مخطوطة

 التحقيق في هذه الدار.

وقد يكون صاحب املقدمة أحد تالميذ املؤلف، الذي أعادت          

أسرته أو إحدى دور النشر طباعة أحد مؤلفاته بعد سنوات من 

الراحل حلمي خليل في تقديم كتاب أستاذه  رحيله، كما فعل د.

عربي( محمود السعران )علم اللغة مقدمة للقارئ الالدكتور 

 (2(.)1997للطبعة الثانية عام )

 :املستقبلــــــ  5

                                                                                 

من ذلك على سبيل املثال املقدمات التي تتصدر بها سالسل كتاب )األمة(، الذي يصدر   (1)

 عن وزارة األوقاف القطر 
ُ
على إصداره الشيخ عمر  ية، إذ يقدم ملوضوع الكتاب املشرف

 عبيد حسنة ــ قبل مقدمة املؤلف ــ بصفحات تصل إلى الثالثين.

، علم اللغة مقدم للقارئ العربي( انظر: مقدمة د. حلمي خليل، في: محمود السعران: 2)

 (.1997، دار الفكر )2القاهرة، ط
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يرى )جينيت( أن قارئ املقدمة أو االستهالل ومتلقيه هو           

الحائز الفعلي للكتاب، وهو الذي ُيرسل إليه هذا الخطاب، وليس 

الجمهور، كما هو عليه الحال في العنوان وكلمة الناشر. وهو ليس 

أن يكون شخصية تخييلية أو بطل العمل  دائما واقعًيا، فيمكن

( لكنه كان واحًدا من هؤالء الجمهور الذي وقع ضحية 1نفسه. )

؛ ليشبع تطلع 
ً
)خداع( العنوان؛ فاقتنى الكتاب شراًء أو استعارة

 أسيرة العنوان أو املؤِلف، أو هما بعد أن أضحت نفسه التواقة، 

 .، إثر مطالعتها إياهمامًعا

 :املقدمةضمائر الخطاب في 

ظهر في خطاب املقدمة واحد أو اثنان، أو الثالثة في آن واحد، ي      

 من ضمائر الخطاب اآلتية:

 (: ويخص املقدم الحقيقي للكتاب/ النص.اأ ـ ضمير املتكلم املفرد)أن

ب ـ ضمير املخاطب املفرد)أنت(: ويتوجه إلى من يسمون بالجمهور 

 الخاص.

                                                                                 

 .71"، صملقدماتي في رواية " الولي الطاهر ... الخطاب ا(  د فوزية بو القندول: 1)
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الذي يعود على النص، حيث تجعل ج ـ ضمير الغائب املفرد)هو(: 

املقدمة منه نًصا نموذجًيا أو مثالًيا، إذ يعتبر الحديث بصيغة 

 (1) الغائب عن الحاضر ضرًبا من ضروب تعظيم النص وتبجيله.

 :وظائف خطاب املقدمة

ال يمكن  ،لو لم يكن لخطاب املقدمة وظائف منوطة به             

تاب  لغيره من الخطابات أن يؤديها؛ ما
ُ
أخذ كل هذا االهتمام من الك

فرد تلقينوامل
ُ
له مساحات في أدبيات  تفي القديم والحديث، وملا أ

كتابة البحوث العلمية، خاصة في مناهج البحث عند طالب 

جابه 
ُ
الدراسات العليا الذين ُيعدون لتكوين كوارد علمية وبحثية، ت

ات والدول. بهم املشكالت املتفاقمة على مستوى األفراد واملجتمع

ورغم أن املؤلفات التي عرضت ألهمية خطاب املقدمة في البحوث 

تشدد على اإللزام والصرامة في الوفاء  العلمية الجامعية

بمتطلباته، نجد األمر يختلف نوًعا ما في املؤلفات أو الكتب التي 

الجامعية. لنجد األمر و تحرر أصحابها من ربقة التقاليد البحثية 

 أمام املرِسل ليقول ما يشاء. فضاًء مفتوًحا

يلجأ بعض الكتاب في بداية أعمالهم إلى بعض النصوص أو و           

املقتطفات لتثبيت توجهاتهم وتدعيمها قصد تقريب النص من 

                                                                                 

 .72، ص املرجع  السابق  )1(
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ة قائمة  املتلقي، إذ تعتبر هذه النصوص بمثابة وحدات نصي 

الذات، يتم ترحيلها من جنس أدبي )الشعر( إلى آخر )الرواية( ب

على تخصيب هذا الحيز النص ي الضيق من  ا ـضمنيً ـ وبالتالي، تعمل 

 (1)جهة، والزافر باإلشارات الفنية والتواصلية من جهة ثانية. 

موضوع  نإنها وسيلة ضرورية لرسم صورة عامة ومركزة ع           

املتن، ألنها من أهم الفضاءات النصية في عملية ولوج القارئ من 

إلى عالم النص، حيث املبادئ واملناهج التي  عالم ما قبل النص

 
َ
 (2ف الذي سيأتي بعدها.)سيقوم عليها املؤل

ومهما يكن من أمر الخطاب في هذه العتبة النصية فإنها             

"عادة ما تنضوي على الخلفية اإليديولوجية لصاحبها، وذلك 

ؤكد بالنظر إلى املوقع الذي تتحدث منه، وصيغ خطابها، وهذا ما ي

 (3على أن املقدمة هي نص أيديولوجي بامتياز.")

                                                                                 

انظر: عبد القادر شريف حسني: الخطاب االستهاللي وأفق القراءة التناصية "واسيني  (1)

 hosni.pdf-ar-roma-es.crasc.dz/pdfs/2014https://ouvragاألعرج نموذًجا"، في: 

الحساسية الجديدة في الرواية العربية )روايات إدوار : ، وعبد املالك أشهبون 37ص

)
ً
 .117(، ص2010)1، الجزائر، منشورات االختالف، طالخراط نموذجا

 9ع ،تاريخ العلوم(   سعيدة تومي: عتبات النص التراثي ـ مقدمة في عتبة املقدمة، مجلة 2)

 .155( ص2017)سبتمبر 

 .72،  صالخطاب املقدماتي ( د فوزية بو القندول:  3)

https://ouvrages.crasc.dz/pdfs/2014-roma-ar-hosni.pdf
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ا وثيًقا بالعتبات التي سبقتها ومرَّ عليها           
ً
وترتبط املقدمة ارتباط

القارئ، وأخصُّ منها العنوان، فبعد أن وقع هذا القارئ في شباك 

إغراءات العنوان، وما أحاط به من أيقونات مارست عملها في جذبه 

الختبار األول على رهانات ما عساه أن يجده من للكتاب، يأتي ا

إجابات أو أفكار تغريه بمواصلة القراءة، وربما في مرحلة الحقة 

وربما عن مواصلة القراءة أو التراجع  وملؤلفه، الترويج للكتاب

أيضا، ولكنه ترويٌج له التخلص من الكتاب بأي وسيلة، والترويج 

م َيِبين عنها عنوانه والعتبات سلبٌي يكون بكشف خباياه، تلك التي ل

 .أو املجاورة له األخرى املحيطة به

وقد وقفْت كثير من الدراسات التي تناولت خطاب املقدمة في         

النصوص عند وظائف هذا الخطاب، سواء بالنظر إلى من يصدر 

 عنه أو من يوجه إليه، ورأت أنها تتجلي فيما يأتي:     

: وهي الوظيفة املركزية ان القراءة الجيدة للنصضم ـــــــــــ1        

للمقدمة، وهي رغم بساطتها إال أنها معقدة أكثر مما نظن، كونها 

تهدف إلى أن ُيقرأ النص، وُيقرأ جيًدا، ذلك أن النص الذي ال ُيقرأ 

جيًدا، يتهدد بأال يصدر مرة أخرى، واملالحظ أن هذين الهدفين 

باالستهالل التأليفي ومدي مقروئية مرتبطان بالكاتب أو بأكثر دقة 

الكتاب.  ولهذا فهو يطرح على قرائه سؤاال يعد املوجه األساس ي 
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لقراءاتهم للكتاب عامة: ملاذا وكيف يمكنكم قراءة هذا الكتاب؟ 

ويتفرع عن هذا السؤال نوعان من الوظائف: ترتبط األولى بسؤال 

 اذا؟ وتتعلق الثانية بسؤال كيف؟ مل

سؤال ملاذا؟ ويروم إلى إعطاء قيمة للنص، بإبراز أهمية ـــــــ ـأ            

 
ُ
تاب السابقين، أو موضوعه، واإلشارة إلى إغفال تناوله من قبل الك

تقصيرهم في دراسته ومقاربته، وكأنَّ الكاتب بذلك يريد أن يقول: 

إذا لم أتناوله أنا، فمن يتناوله غيري؟  ومن األمثلة على ذلك ما صرح 

تاب في مقدمة كتاب له: إذا كان لهذا الكتاب امتياز،  به أحد
ُ
الك

 (1فإني أدين به إلى عظمة موضوعي. )

غير إن اإلشارة السابقة بشأن السؤال )ملاذا( عند )جينيت(             

من عناصر املقدمة ال يمكن  يليست بجديدة؛ فهي عنصر أساس 

ة، بل إن على إغفالها في األطروحات الجامعية والبحوث األكاديمي

كاتب األطروحة أن يستعرض الدراسات السابقة استعراًضا نقدًيا؛ 

لي أستاذه أو أساتذته املشرفين، ثم هنا: وهم ـــــــ  حتى يبرر للقارئ األوَّ

، من القيمة العلمية التي يكتسبها موضوع بحثه ــــــــ )لجنة املناقشة(

 .فراغ ... وغيرهاال أو سد ،أو اإلكمال، أو التصحيح ،اإلضافة :حيث

                                                                                 

 .79، صعتبات النصويوسف اإلدريس ي:  . 118، صعتبات(  انظر: عبد الحق بلعابد: 1)
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يعنى هذا السؤال احتمالين لدى الكاتب: و سؤال كيف؟   ـــــــب ــ            

أننا في وضعية خاطئة، ال تسمح لنا بالقراءة التي يتمناها  :األول 

الكاتب. والثاني: أنه يخش ى علينا الوقوع في هذه الوضعية الخاطئة. 

طريقة غير مباشرة لها؛ لذا اذا(، و ملوبذلك فـ )كيف( نوع من أنواع )

 يعمد الكاتب إلى بعض املعلومات واألخبار التي من شأنها أن تجنب 

 (1القارئ الوقوع في هذا الخطأ.)

وهذا العمل من الكاتب ليس بجديد أيضا على فنون التأليف             

العربية الحديثة، إذ يعمد كثير من املؤلفين إلى عرض مسرد في 

 ،للمصطلحات واالختصارات املستخدمة في كتابهبداية أعمالهم 

ربما قبل املقدمة أو بعدها، أو اإلشارة إلى ظروف الفترة التاريخية 

أو طبيعة الحياة الفكرية أو الجغرافية أو السياسية التي واكبت 

فهم املسائل 
ُ
موضوع الكتاب أو اتصلت بقضاياه، وذلك حتى ت

سر تفسيًرا يبعدها عما ، وال تفاملطروحة في الكتاب على وجهها

      مرادات الكاتب وأهدافه من التأليف.

ففي املقدمة يتعرف القارئ على أصل  التنبيه واإلخبار: ــــــــــ2    

وقد يختار  (2الكتاب وظروف تأليفه وتحريره وعن مراحل تكونه،)

                                                                                 

 .79، صعتبات النص( انظر: يوسف اإلدريس ي: 1)

 .    121، صعتبات.     وعبد الحق بلعابد: 79، صاملرجع السابقانظر:    )2(
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الكاتب طريقة أخرى غير مباشرة كتقديم الشكر والعرفان 

 (1التي ساعدت املؤلف في إنجاز عمله. ) لألشخاص أو املؤسسات

أدبيات فنون التأليف  ىلوهذه الوظيفة أيضا ليست بجديدة ع

العربي، خاصة في البحوث واألطروحات الجامعية، وال يخلو أي من 

ِ املؤلفات التي تتناول مناهج البحث وكيفياته من النَّ 
الصريح  ص 

 عليها.

ا تتضمن املقدمة تفسيًرا وشرًح : ــ تحليل العنوان، وتعليله3         

للعنوان، وتبريًرا لطوله وقصره، ويمكن أن يتضمن ذلك أيضا 

التعليق على العنوان الفرعي للكتاب، وهنا يتصدى املؤلف للدفاع 

عن االنتقادات املوجه للعنوان )خاصة في الطبعات التالية للطبعة 

عنه في األولى(، وما يطرأ من تغيير على العنوان بعد اإلعالن 

للعنوان  ويرى )جينيت( أن هذه الوظيفية التعليقية  .الصحف مثال

اآلن تتموضع في كلمة الناشر؛ ألنها أكثر قرًبا وظهوًرا  قد أصبحت

 (2في املقدمة. ) منها

وليست هذه الوظيفة أيضا بالش يء الجديد على فنون              

ي تلتزم قواعد ة، التيالتأليف العربي، خاصة في األطروحات الجامع

                                                                                 

 72ص الخطاب املقدماتي، (  د فوزية بو القندول: 1)

 .122ص، عتبات(  عبد الحق بلعابد: 2)



 

 

َتا
ْ
َفاٍت ُمخ  في ُمَصنَّ

ٌ
ة ْحِليِليَّ

َ
 ت
ٌ
ِ ـ ِدَراَسة

أِليِف الَعَربي  َمِة في التَّ ِ
اُب املقد 

َ
 د. مصطفى أحمد قنبر    َرٍة ِخط

 

 

برلين -المانيا  /واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية  
 

من  صارمة يعد الخروج عنها خصًما من درجة الباحث عند تقييمه

 .هقبل لجنة الحكم على عمل

ك بتفسير فهرس موضوعات : وذلتنظيم القراءة وترتيبها ـــــــــــ4          

واد التي يتناولها حتى تساعد القارئ ملالكتاب وتفصيله، وترتيب ا

عنه ويرغب في االطالع عليه،  بحثستعجل في التوجه إلى ما يملا

وهذه أيضا ال تخلو منها عتبة املقدمة  (1فيه.)يرغب  ويتخطى ما ال

 في املؤلفات العربية خاصة األطروحات الجامعية.

وهناك وظائف أخرى أرى أنها ليست من األهمية بمقارنة       

الوظائف السالفة، مثل: اختيار القارئ الذي يراه املؤلف أهال 

ءة نصه، وتوكيد التخييلية خاصة إن كانت موضوعات كتابه لقرا

تتناول شخصيات وأحداث ليست واقعية، ويظهر هذا كثيًرا عندما 

عالم اإلبداعية رواية أو مسرحية...، وتجنًبا يكون العمل من األ 

ثم هناك البوح  لوقوع املؤلف تحت طائلة التحقيقات القضائية.

ر القارئ بمؤلف جديد يتصل بنية املؤلف وقصده، وأخيرا إخبا

 (  2بموضوع الكتاب الحالي.)

                                                                                 

 79، صعتبات النصانظر:  يوسف اإلدريس ي:  )1(

وما بعدها.  عبد الحق  51، صمدخل إلى عتبات النص(  انظر في ذلك: عبد الرازق بالل: 2)

 .80ـ79، صعتبات النصريس ي: وما بعدها.   ويوسف اإلد 121بلعابد: عتبات، ص 
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ات التالية، سنقف على خطاب املقدمة في عدة حوفي الصف         

، محاولين تقديم قراءة تحليلية القديم والحديث من مصنفات

ملحتواها، وسمات شخصية كاتبها وذلك بعد التعريف بهذا الكاتب. 

املادة التي تضمها ما بين  تنوع في ملصنفاتاي هذه وقد روعي ف

مؤلفات: لغوية، وأدبية، وإبداعية، وأكاديمية. إلى جانب التنوع في 

املقدم يعرف ب ما غيره، أواملؤلف أم  كاتب هذا الخطاب،شخصية 

 الذاتي والغيري.
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يعرض هذا الفصل لخطاب املقدمة الذاتية في ثالثة من              

لكتاب الشعر والشعراء املصنفات العربية، هي: املقدمة الذاتية 

بي ألفقه اللغة وسر العربية كتاب ه(، ومقدمة  276) البن قتيبة

ختم بمقدمة اإلمام جالل الدين يهــــ(، ثم 429)منصور الثعالبي 

 به بغية الوعاة في طبقات اللغوين والنحاة.لكتاهـــــ( 911)السيوطي 

 

 الشعر والشعراء مقدمة ــــــــ 1

 ه( 276البن قتيبة )

ٍد، عبد هللا بن ُمسلم             ُبو ُمَحمَّ
َ
و الُفُنْوِن، أ

ُ
ِبْيُر، ذ

َ
، الك

ُ
َمة

َّ
الَعال

، صَ  ْرَوِزيُّ
َ
ِوي  َوِقْيَل: امل

َ
غ
 
ْحِوي  الل َتْيَبة الديَنَوِري النَّ

ُ
اِحُب بن ق

َصاِنْيِف العجيبة، واملؤلفات الغريبة.  التَّ

ث           
َ

ال
َ
 َوَجَمَع، َوَبُعَد ِصْيُتُه، كان مولده سنة ث

َ
ف َداَد، وَصنَّ

ْ
َزَل َبغ

َ
ن

 في اللغة والنحو والشعر؛ 
ً
عشَرة ومائتين من الهجرة، وكان فاضال

 في العلوم، وهو صاحب التصانيف املشهورة،
ً
نا، متفننا ة دي 

َ
 ِثق

َتْيَبة تصغير ِقتبة بكسر القاف، وهي واحدة  والكتب املعروفة. 
ُ
وق

.  األقتاب، واألقتاب: األمعاء، وبها سمي الرجل، والنسبة إليه قتبي 
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د بن زياد الزيادي، وأبي            ث عن: إسحاق بن راهويه، وُمَحمَّ حدَّ

       الخطاب زياد بن يحيى الحساني، وأبي حاتم السجستاني، وغيرهم.  

 بن عبد الرحمن وقد 
َّ

ْحَمد، وعبيد َّللا
َ
روى عنه جماعة منهم: ابنه أ

ْحَمد 
َ
 ْبن أ

َّ
د بن أيوب الصائغ، وعبيد َّللا السكري، وِإْبَراِهيم بن ُمَحمَّ

 بن جعفر بن درستويه الفارس ي.
َّ

 ْبن بكير التميمي، وعبد َّللا

ي على إ          ِ
 
َضاء تبوأ الشيخ مكانة علمية مرموقة، ُول

َ
ثرها ق

اس، متفنًنا  ام الن  ة واألخبار، وأي  غة والعربي 
 
الدينور، وكان رأسا في الل

ده، وما حكى شيًئا  في العلوم، وكان إذا خال في بيته وعمل شيًئا جو 

: سمعت أبا  في اللغة إال اني  اد ْبن هبة هللا الحر  اَل َحمَّ
َ
صدق فيه. ق

لفي  ينكر على الحاكم في قوله: ِ
ال تجوز الرواية عن ابُن  طاهر الس 

: َما  َهِبي 
َّ
اَل الذ

َ
ة، َوق نَّ قات وأهل السُّ ِ

 
 من الث

َ
َتْيَبة

ُ
، ويقول: ابُن ق

َ
َتْيَبة

ُ
ق

ُه، َوَما  بيهَم القتيعلمت أحدا اتَّ 
َ
ق
َّ
ِطيب قد َوث

َ
خ

ْ
ن ال

َ
قله؛ َمَع أ

َ
ِفي ن

ال ومسيلمة. قال شيخ  جَّ  على كذب الدَّ
َّ

جمعت ِإال
َ
مة أ

ْ
أعلم األ

ة مثل الجاحظ للمعتزلة، اإلسال  ة: ُيقال هو ألهل السن  م ابن تيمي 

ة كما أن الجاحظ خطيب املعتزلة.  فإنه خطيب السن 

فأما عن م              في معارف مختلفة  فقد جاءت ،الشيخ اتصنَّ

العه وغزارة علمة: قرآنية، وحديثية، وفقهية،  ِ
 
تدل على سعه اط

 
َ
ِرْيُب ولغوية، وأدبية، ونقدية، منها: )غ

َ
ِرْيُب الُقْرآِن(، وكتاب)غ
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ِكِل الُقْرآِن(، وكتاب 
ْ
الَحِدْيِث(، وكتاب )املَعاِرِف(، وكتاب )ُمش

َباِر(، 
ْ
خ
َ
اِتِب(، وكتاب)ُعُيْوِن األ

َ
َدِب الك

َ
ِكِل الَحِدْيِث(، وكتاب)أ

ْ
)ُمش

َرِس(، 
َ
ِط(، وكتاب)الف

َ
ل
َ
ِح الغ

َ
َعَراِء(، وكتاب)ِإْصال

ُّ
اِت الش

َ
َبق

َ
وكتاب)ط

ِة(، وكتاب وكت ُبوَّ ِم النُّ
َ
ْعال

َ
َساِئِل(، وكتاب )أ

َ
اب)الَهْجو(، وكتاب )امل

كالب(، 
ْ
ْيِسِر(، وكتاب )اإِلبِل(، وكتاب)الَوْحِش(، وكتاب)ال

َ
)امل

ْعِر( ، وكتاب  ِ
 
ؤَيا(، وكتاب )الِفْقِه(، وكتاب )مَعاِني الش وكتاب)الرُّ

 
َ
َياِم(، وكتاب )أ ِ

ْحِو(، وكتاب )الص  ي(، وكتاب )َجاِمِع النَّ اض ِ
َ
َدِب الق

ِق الُقْرآِن(، وكتاب )ِإْعَراِب الُقْرآِن(، وكتاب 
ْ
ل
َ
ى َمْن َيُقْوُل ِبخ

َ
ِد َعل )الرَّ

ْسِوَيِة َبْيَن الَعَرِب 
َّ
نَواِء( ، وكتاب )الت

َ
)الِقَراءاِت(، وكتاب )األ

شِرَبِة( وكتاب )الحكم واألمثال( ، وكتاب 
َ
َوالَعَجِم(، وكتاب )األ

م(، )الوافي بالو 
َ
ل
َ
ق
ْ
د على املشبهة(، وكتاب )ال فيات(، وكتاب )الرَّ

فس(، وكتاب )السماحة(،  َحاِضَرة(، وكتاب )النَّ
ْ
وكتاب )الجوابات ال

َبار(، وكتاب 
ْ
خ
َ ْ
ْعر(، وكتاب )ملح األ

 
يل من الش

َ
خ

ْ
وكتاب )َما قيل ِفي ال

َراِتب 
َ ْ
ِبي ومولده ووفاته(،وكتاب)الفهود( وكتاب )امل )ذكر النَّ

َعَرب والعجم(، وكتاب )أدب واملنا
ْ
ْسِوَية َبين ال

َّ
قب(، وكتاب )الت

ُقْرآن(،وكتاب 
ْ
اَل ِبخلق ال

َ
د على من ق ي(، وكتاب )الرَّ اض ِ

َ
الق

حجاَمة(.
ْ
     )ال
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كانت وفاته ــ يرحمه هللا ــ أول ليلة من رجب سنة ست وقد           

          (1)وسبعين ومائتين، في خالفة املعتمد. 

جاءت مقدمة ابن قتيبة لكتابه )الشعر والشعراء( طويلة؛ إذ          

بلغت ستة وخمسين صفحة، بدأها بالحديث عن منهجه في تناول 

هذا الكتاب، ثم أفاض في الحديث عن أقسام الشعر،  اتموضوع

 وعيوبه، ثم ختم تقديمه هذا بالحديث عن أوائل الشعراء.

مجموعة من اتسمت بد يمكن القول إن هذه املقدمة قو            

 اآلتية: ، نوجزها في النقاطخصائصال

  االقتصار في بدء املقدمة على التسمية فقط دون الثناء

لية على النبي محمد صلى هللا عليه صْ والتَّ  ،على هللا جل وعز

 وسلم.

 الدخول مباشرة إلى التعريف بموضوع كتابه، حيث قال :

فته ف"
 
أن موضوع الكتاب من رغم على ال (2.")الشعراء يهذا كتاب أل

الشعر والشعراء، وليس الشعراء فقط، وحتى إشارة املحقق في 

أن النسخة )ب( من مخطوط الكتاب تشير إلى أن إلى الهامش 

                                                                                 

، برلين ــــ أملانيا ، صفحات في سير اللغويين والنحاةانظر:  د. مصطفى أحمد قنبر:   )1(

 وما بعدها. 126( ص2019)1املركز الديمقراطي العربي ، ط

الشعر  :هـ(276أبو محمد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري، ت ابن قتيبة ) )2(

 .61 /1 (هـ1423) دار الحديث ،القاهرةوالشعراء، 
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في النسخة التي نعتها املحقق  (الشعراء)محل  جاءت)الشعر( 

ال تعفي مؤلف املقدمة من كونه قد أشار إلى واحد فقط  ؛ باألصلية

 ت الكتاب وأغفل الثاني.من موضوعا

  الذي معالجه موضوعات الكتابمنهجه في الكشف عن ،

 يمكن تلخيصه في:

أهل  دعنايته باملشهورين من الشعراء، وذلك ملنزلتهم عن ـــــــ          

للمشهورين من  يوكان أكثر قصد، يقول: "األدب وأهل اللغة

االحتجاج الشعراء، الذين يعرفهم جل  أهل األدب، والذين يقع 

، وحديث  يالنحو، وف يالغريب، وف يبأشعارهم ف كتاب هللا عز  وجل 

 (1") رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

ذلك بأنهم ، وعلته في ـــــــ إعراضه عن املجهولين من الشعراء         

اسمه، وقل  ذكره، وكسد شعره، وكان ال يعرفه إال  يخفممن: " 

، فما أقل  من ذ كرت من هذه الطبقة. إذ كنت ال بعض الخواص 

ا، وإذ أعرف منهم إال القليل، وال أعرف لذلك القليل أيضا أخبارً 

ى لك أسماء ال أدل  عليها بخبر  ه ال حاجة بك إلى أن أسم 
 
كنت أعلم أن

 (2)"  أو نسب أو نادرة، أو بيت يستجاد، أو يستغرب. أو زمان،
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  فه، يحويه مؤ  حرصه على توضيح الحيز العلمي الذي
َ
ل

ك "  ا.بكل الشعراء إحصاًء وعًد  يمكنه اإلحاطة الكاملة حيث ال
 
ولعل

 يدع  ـــــــ رحمك هللاــــــ  تظن  
 

ف مثل كتابنا هذا أال
 
ه يجب على من أل

 
أن

 ا قديًم شاعرً 
ً
ر أن يكون ا وال حديث ك عليه، وتقد 

 
 ذكره ودل

 
ا إال

شراف، الذين الشعراء بمنزلة رواة الحديث واألخبار، وامللوك واأل 

والشعراء املعروفون بالشعر . يبلغهم اإلحصاء، ويجمعهم العدد

ة فيعند عشائرهم وقبائلهم   واإلسالم، أكثر من أن يحيط الجاهلي 

 يم محيط. أو يقف من وراء عددهم واقف، ولو أنفذ عمره فبــــه

البحث والسؤال. وال أحسب  يالتنقير عنهم، واستفرغ مجهوده ف

ى لم يفته من تلك القبيلة ا من علماأحًد  ئنا استغرق شعر قبيلة حت 

 رواها.
 

 عرفه، وال قصيدة إال
 

 (1") شاعر إال

  ،العدل في التناول بين املتقدمين من الشعراء واملتأخرين

ا له، سبيل يما ذكرته من شعر كل  شاعر مختارً يقول: " ولم أسلك ف

د، أو استحسن باستحسان غيره. وال نظرت إلى امل
 
م منهم من قل تقد 

ره. بل 
 
ر )منهم( بعين االحتقار لتأخ

 
بعين الجاللة لتقدمه، وإلى املتأخ

رت عليه 
 
ه، ووف

 
نظرت بعين العدل على الفريقين، وأعطيت كال حظ

ه. م  يفإن، حق   رأيت من علمائنا من يستجيد الشعر السخيف لتقد 
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ره، ويرذل الشعر الرصين، وال عيب له عن يقائله، ويضعه ف ده متخي 

ه قيل ف
 
 أن

 
ه رأى قائله. يإال

 
 (1)"  زمانه، أو أن

  اإلخبار عن جالل قدر الشعر وعظيمه، وشيًئا من أخبار

 العرب وأنسابها، والحكم املضارعة لحكم الفالسفة.

  العناية بنسبة ما جاء في املقدمة إلى نفسه، حيث بدأ

ك مقدمته: )قال أبو محمد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة(، وكرر ذل

 .(قال أبو محمد)، مكتفًيا بــــــــ في أكثر من موضع

  في أكثر من موضع  ،مباشرةإياه عنايته باملتلقي، ومخاطبته

ه ال ومن ذلك قوله: " في املقدمة، 
 
إلى أن  حاجة بكوإذ كنت أعلم أن

أسماء ال أدل  عليها بخبر أو زمان، أو نسب أو نادرة، أو  أسّمى لك

ك تظّن . بيت يستجاد، أو يستغرب
ّ
ه -رحمك هللا -ولعل

 
يجب على  أن

 ذكره 
 

 يدع شاعرا قديما وال حديثا إال
 

ف مثل كتابنا هذا أال
 
من أل

ك عليه
 
 (2. ")ودل

ما ورد في مقدمة الشعر  وقد وصف الدكتور الطاهر مكي             

بأنه أول  ـــــــ حيث فصل ابن قتيبة فيها منهجه في كتابه ــــــ والشعراء
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يصلنا في العربية على هذا القدر من الوضوح، ففيه حديث  منهج

 (1) عن مادة الكتاب، وغاية املؤلف، ووسيلته إلى هذا الهدف.

لكتاب ابن  ولهذا الكتاب كماويقول د. أمجد الطرابلس ي: "              

لها مكانتها املرموقة بين أثار النقد األدبي  ،ةمقدمة مسهب ،سالم

 تحدث  ،عند العرب
ً
 ،بهضرو في الشعر و  اا رصينً فيها ابن قتيبة حديث

حتى يكون عادال في  ؛وفي املبادئ التي يجب أن يلزم الناقد بها نفسه

وفي الطبع  ،فيهاوفي إطار القصيدة العربية وتتابع املعاني  ،حكمه

وما إلى ذلك من املوضوعات التي لها  ،وفي عيوب الشعر ،تكلفالو 

ثرها البين في كثير أقد كانت لهذه املقدمة و  ،نها في النقد األدبيأش

 
ُ
 (2) الباب" تب بعدها في هذامما ك

مصطفى الشكعة على ابن قتيبة وعلى منهجه في  .ويثني د            

تأليف الكتاب، الذي صرحت به مقدمته، قائال: " نحن إذن أمام 

ووضع املنهج  ،عالم جليل في التخطيط ملا يكتب قبل أن يبتدئ

 بل أن يندفع في سكب الحبر على صفحات الكتاب، إنهلنفسه ق

                                                                                 

رة، دار الفكر العربي، ، القاهدراسة في مصادر األدبد. الطاهر أجمد مكي:   )1(

 .241م( ص1999هـــ ـــ 1419)8ط

، دمشق ، مطبعة نظرة تاريخية في حركة التأليف عند العربد. أمجد الطرابلس ي:  (2)

ــــــ 1374الجامعة السورية )  .155م( ص 1955هـــ ــ
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شأنه في ذلك شأن أي عالم محدث  ،ويؤلف بتنسيق ،يكتب بترتيب

 (1)أو مؤلف حاذق." 

ــــ قد كتب ـ ولسنا في حاجة إلى التأكيد أن الرجل ــ            يرحمه هللا 

، وهذا ال تماًما مقدمة كتابه، بعد أن فرغ من معالجة مادته

 يتعار 
 
لنفسه  ض مع قال به الدكتور الشكعة من أن الرجل خط

، وإن كان بعض املؤلفين سار عليه كما يفعل املحدثون  منهًجا

يتسامح كثيرا في املنهج الذي خطه لنفسه عندما كان العمل مجرد 

أن أو ، ر سرعان ما يتبين له أثناء املعالجة أن عليه أن يغي ِ إذ  ؛ فكرة

... لذا كانت أن يحذف، أو أن يضيف، أو يضيقأن أو  ، يتوسع

رف مناهج التأليف العربي هي آخر ما يكتبه املؤلف؛ املقدمة في عُ 

 مكوناته،بو فة بالنص الذي تصدرته، إذ هي ـــــ كما سبق القول ـــــ معر ِ 

 .إلى غير ذلكوبظروف إنتاجه، ... 

ية وال ريب أن املقدمة هذي تعكس شيئا من مالمح شخص                

 
َ
عن م، فهو حريص على أن يقدم ملتلقيه ملحة مختصرة هذا الَعل

عن الشعراء : "لكنها وافية أو شاملة أو لنقل إنها محددة ،عمله

أشعارهم، وقبائلهم، وأسماء  يوأزمانهم، وأقدارهم، وأحوالهم ف

                                                                                 

، بيروت، دار العلماء العرب ــ قسم األدبمناهج التأليف عند د. مصطفى الشكعة:   )1(

 .421ص( 1991)6لعلم للماليين ، طا
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ا يستحسن من  آبائهم، ومن كان يعرف باللقب أو بالكنية منهم. وعم 

د من شعره، وما أخذته العلماء عليهم من أخبار الرجل ويستجا

مون  يالغلط والخطاء ف ألفاظهم أو معانيهم، وما سبق إليه املتقد 

رون
 
 (1) ."فأخذه عنهم املتأخ

احترام عقلية املتلقي؛ حين يعلل  ومن معالم شخصيته أيضا           

ا، نقرأ ذلك حين احتجاجه باقتصاره 
ً
ملا ذهب إليه تعليال علمًيا هادف

 يوكان أكثر قصدعلى املشهورين من الشعراء دون غيرهم: " 

للمشهورين من الشعراء، الذين يعرفهم جل  أهل األدب، والذين 

كتاب هللا عز   يالنحو، وف ييقع االحتجاج بأشعارهم فى الغريب، وف

، وحديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.  (2) " وجل 

           
ُ
ما  وتواضع هذا العالم الجليل، وها ـــــ ــــــ أيضً ظهر املقدمة وت

وابن قتيبة متواضع " أملح إليه الدكتور مصطفى الشكعة، بقوله: 

ٍع، فهو يقول إنه ترك غير  تواضع العلماء صريح غير متعاٍل وال مدَّ

املشهورين الذين ال يعرفهم إال الخواص إذ إنه ال يعرف منهم إال 

ال القليل من األخبار، وهو لذلك القليل، وحتى هؤالء ال يعرف عنهم إ

يقول إنه ال حاجة بالقارئ إلى أن يسمي له أسماء يستطيع أن يدل 
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عليها بخبر أو زمان أو نسب أو نادرة، أو بيت يستجاد أو 

إن الشعراء " وقد استشهد بقوله في املقدمة:( 1)"يستغرب.

ن املعروفين بالشعر عند قبائلهم في الجاهلية واإلسالم أكثر من أ

ولو أنفد عمره في  ،أو يقف وراء عددهم واقف ،يحيط بهم محيط

وال أحسب  .واستفرغ مجهوده في البحث والسؤال،التنقيب عنهم 

أحًدا من علمائنا استغرق شعر قبيلة حتى لم يفته من ملك القبيلة 

 (2)."شاعر إال عرفه وال قصيدة إال رواها

تلك،  بين من مقدمتهومن مالمح شخصية املؤلف التي تت            

، يقول الرديء خبرته بأصول النقد ، ودربته بأوجه الجيد وأسباب

ال يقف بابن قتيبة عند حد األمر  : "الدكتور مصطفى الشكعة

تخطيط الفكرة وتنسيق املنهج، إنه يعرف حق املعرفة أنه ال ينبغي 

للمؤلف أن يطرق موضوًعا ال يكون له فيه مشاركة فعالة ودراية 

ة، وخبرة هادية، وملا لم يكن من الضرورة بمكان ملن يتصدى مفيد

فقد اقتضت الضرورة أن  ؛لدراسة الشعر ونقده أن يكون شاعًرا

وأسباب  ،وصاحب دربة بأوجه الجيد ،يكون على علم بأصول النقد

الرديء وطبيعة الحسن ومخبر الرديء، ولذلك فإن ابن قتيبة يقدم 
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مناهج التأليف د. مصطفى الشكعة:  و  .61 /1، الشعر والشعراءابن قتيبة: انظر:  (2)

 .042ص، عند العلماء
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زمانه في نقد الشعر، كل ذلك في دراسة جيدة بمقياس الجودة على 

ويذكر أنه تدبر الشعر فوجده أربعة أضرب: ضرب  .مستهل كتابه

منه حسن لفظه وجاد معناه وضرب منه حسن لفظه وحال، فإذا 

أنت فتشته لم تجد هناك فائدة في املعنى، وضرب منه جاد معناه 

  (1)." وقصرت ألفاظه عنه، وضرب منه تأخر معناه وتأخر لفظه

وية املؤلف في مقدمته تلك، فهو شديد االعتزاز ا تبدو ُه وأخيرً             

وحرصه عل ما اتصل بهما من علوم خادمة  بالعربية، واإلسالم،

ومن ذلك استهالله مقدمة كتابه بالبسملة، وإن كان اقتصر لهما، 

بما هو أهله، ويصلي على نبيه محمد صلى عليها، ولم يثني على هللا 

بما يؤكد على هذه  لكننا نجد في ذات املقدمة؛ سلمهللا عليه و 

للمشهورين من الشعراء،  يوكان أكثر قصد قوله: " الهوية، حيث

 يالذين يعرفهم جل  أهل األدب، والذين يقع االحتجاج بأشعارهم ف

، وحديث رسول هللا ي وف النحو، يالغريب، وف كتاب هللا عز  وجل 

أيضا ــــــ وفي ذات املوضع ــــــ دعاؤه ( ومن ذلك 2" )م.صلى هللا عليه وسل

 (3) للمتلقي بالرحمة.
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 من مقدمة ابن قتيبة لكتابه الشعر والشعراء( 1)صورة 
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 فقه اللغة وسر العربيةمقدمة ـــــ 2

 هــــ(429ألبي منصور الثعالبي )

التصانيف األديبة، وجاحظ َزَمانه، األديب  َصاحبالثعالبي          

ُبو َمْنُصور 
َ
د بن ِإْسَماِعيل أ لك بن ُمَحمَّ

ْ
اِعر واللغوي عبد امل

َّ
الش

ْيَساُبوِري، ولد سنة خمسين وثالثمائة. والثعالبي: بفتح  الثعالبي النَّ

الثاء املثلثة والعين املهملة، هذه النسبة إلى خياطة جلود الثعالب 

 له ذلك، ألنه كان فراًء.وعملها، قيل 

قال ابن بسام صاحب "الذخيرة" في حقه: كان في وقته راعي          

َعات العلم، وجامع أشتات النثر والنظم، رأس املؤلفين في زمانه، 
َ
ل
َ
ت

وإمام املصنفين بحكم قرانه، سار ذكره سير املثل، وضربت إليه 

لوع النجم في آباط اإلبل، وطلعت دواوينه في املشارق واملغارب ط

الغياهب، وتواليفه أشهر مواضع وأبهر مطالع وأكثر راٍو لها وجامع، 

 من أن يستوفيها حد أو وصف، أو يوفيها حقوقها نظم أو رصف.

وقال الطيب الباخرزي في )دمية القصر وعصرة أهل العصر(       

هور، لم تَر العيون مثله،  عنه: جاحظ نيسابور، وزبدة األحقاب والد 

أنكرت األعيان فضله، وكيف ينكر، وهو املزن يحمد بكل  لسان؟ وال 

أو كيف يستر وهو الشمس، ال تخفى بكل  مكان؟ وكنت أنا بعد 

ا أزغب في االستضاءة بنوره أرغب، وكان هو ووالدي رحمة هللا 
ً
فرخ
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عليهما بنيسابور لصيقي دار، وقريبي جوار، فكم حملت كتبا تدور 

صائد يتقارضان بها في املجاوبات، وما زال بينهما في اإلخوانيات! وق

بي رؤوفا علي  حانًيا، حتى ظننته أًبا ثانًيا، رحمة هللا عليه، كل  صباح 

 تخفق رايات أنواره، ومساء تتالطم أمواج قاره.

ة، َوكتاب ، منهاتصانيفترك الثعالبي عدة            
َ
غ
ُّ
ْبِهج، َوفقه الل

ُ ْ
: امل

 
َ ْ
وب، َوكتاب األ

ُ
ُقل

ْ
َضاف ثمار ال

ُ ْ
ْيء وذمه، َوكتاب امل

َّ
ْعَداد، ومدح الش 

ُروَءة، 
ُ ْ
ْمس، َوكتاب حل العقد، َوكتاب مْرآة امل

َّ
واملنسوب، َوكتاب الش

جَناس 
َ
َوكتاب أحسن َما َسِمعت، َوكتاب أحاسن املحاسن، َوكتاب أ

ْجِنيس، َوكتاب الظرائف واللطائف، َوكتاب السياسة، َوكتاب  التَّ

لج واملطر، 
َّ
َوكتاب سحر البالغة، َوكتاب االقتباس، َوكتاب سجع الث

ْنُصور، َوكتاب اللمع الغضة، َوكتاب تفضل املقتدرين وتنصل 
َ ْ
امل

َواِقيت، َوكتاب التحسين والتقبيح، 
َ ْ
املعتذرين، َوكتاب َيَواِقيت امل

اص، َوكتاب اإلعجاز واإليجاز، َوكتاب أنس 
َ
خ

ْ
اص ال

َ
َوكتاب خ

َساِفر، َوكتاب ُعيُ 
ُ ْ
ِكَناَية والتعريض، َوكتاب امل

ْ
َواِدر، َوكتاب ال ون النَّ

َواِدر والبوادر،  ا، َوكتاب النَّ
ً
ا وخط

ً
ابه لفظ

َ
ش

َ
ت
ُ ْ
َعاِني، َوكتاب امل

ْ
َراد امل

ْ
ف
َ
أ

ْنَتحل، َوكتاب سر 
ُ ْ
ْجِنيس، َوكتاب امل َوكتاب األنيس ِفي غرر التَّ

َعَرب
ْ
م ال

َ
ال

َ
َدب ِفي مجاري ك

َ ْ
َبَيان، َوكتاب سر األ

ْ
، َوكتاب األحاسن ال

وك، َوكتاب عنوان املعارف، 
ُ
ل
ُ ْ
من َبَداِئع البلغاء، َوكتاب منادمة امل

ْعر والنثر، 
 
رف من شعر البستي، َوكتاب َصْنَعة الش

 
َوكتاب الط
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ال والتشبيهات، َوكتاب ِمْفَتاح 
َ
ْمث
َ ْ
َوكتاب سر الوزارة، وكتاب األ

رفاء، َوكتاب الفصاحة، َوكتاب لباب األحاسن، َوكتاب لطائف الظ

اس ِفيِه إرب، وكتاب التفاحة، َوكتاب  َدب َما للنَّ
َ ْ
املديح، َوكتاب األ

يب، 
 
ِطيف ِفي الط

َّ
نس، َوكتاب الل

ْ
َعاِني، َوكتاب نسيم األ

ْ
َراد امل

ْ
ف
َ
أ

َصاِئص الفضايل، َوكتاب َجَواِمع 
َ
َوكتاب بهجة املشتاق، َوكتب خ

لح والطرف، َوكتاب املشو 
ْ
لم، َوكتاب امل

َ
ك
ْ
اَب َعنُه ال

َ
ق، َوكتاب من غ

 املؤانس، َوكتاب نسيم السحر.

ْربعمائة َوقيل سنة تسع وقد 
َ
ِثيَن َوأ

َ
ال
َ
ي ــــ يرحمه هللا ـــــ سنة ث ِ

 
وف

ُ
ت

رين.
ْ
 (1) َوعش

فقد بلغت )فقه اللغة وسر العربية(  مقدمة كتابهعن أما            

َنا آصدرها باآلية الكريمة إحدى وعشرين صفحة،  ُدنَك ﴿َربَّ
َّ
ِتَنا ِمن ل

ًدا 
َ
ا َرش

َ
ْمِرن

َ
َنا ِمْن أ

َ
ْئ ل ِ

 َوَهي 
ً
حمد هللا من سورة الكهف، ثم  ﴾(10)َرْحَمة

ن حب هللا ورسوله يقتض ي حب أ وأردفصالة على رسوله، وال

واإلحاطة بها  ،من الديانة همهاتفقبال على وأن علمها واإل ،العربية

شريف هللا لها تثم ، بوةمن قوة اليقين في إعجاز القرآن وإثبات الن

العربية خالدة وكلما بدأت معاملها تتستر أن و ، بأن جعلها لغة الوحي

 .نهاأبمن يقوم على شة هللا لها الكر ردَّ وأعرفها تنكر 

                                                                                 

 .28ص ،صفحات في سير اللغويين والنحاةانظر: د. مصطفى أحمد قنبر:  )1)
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 يلاعبد هللا امليكاألمير وقد جعل من كل ذلك مدخال ملدح             

ثم ذكر إهداء  .ثرة مالزمته وصداقته إياههلها وكأباللغة و  تهينالع

 .الكتاب لألمير

وأن التأليف كان  ،حدث عن أسباب وضع الكتاببعد ذلك ت           

التأليف، في التي اعتمد عليها مصادره ثم ذكر  بتوجيه من األمير،

في إنجاز الكتاب  هتأليفه وأسباب تأخر التي أحاطت بظروف الو 

ان الكتاب عنو  ، ثم ذكرحتويات هذا الكتابملوأخيرا قدم عرضا 

 بعضهو ، ثم يختم بتأكيد أن ما حواه الكتاب وعلة ذلك العنوان

في الترتيب  ،ومما استفاد منه ،من علوم هذا األمير )املهَدى إليه(

 (1)والتنظيم، ويختم بأن هللا هو املوفق للصواب. 

 اآلتي: نوجزها في  السماتمجموع ت هذه املقدمة بطبعوقد ان            

ي ك ، وهي مناسبة سورة الكهفالعاشرة من ها باآلية ـــ افتتاح1

صدر مقدمة هذا العمل، حيث التضرع إلى هللا بطلب الرحمة تت

ق إليه من صواب إلى هللا 
َّ
والهداية إلى الرشد، واختتامها بنسبة ما ُوف

 تعالى.

                                                                                 

هـ(: 429ل أبو منصور الثعالبي ، ت )عبد امللك بن محمد بن إسماعي الثعالبيانظر:  )1(

، قرأه وقدم له وعلق عليه: خالد فهمي، القاهرة، مكتبة الخانجي، فقه اللغة وسر العربية

 .21-1/1م( 1998هــ ـ1418)1ط
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في عاله ـــــ وحب  ـــــــ الربط بين حب هللا تعالى ــ بعد حمده جلَّ 2           

 ،رسوله وحب العربية والذود عنها؛ ومن ثم فالدفاع عن العربية

 من الدين وقوة اليقين. والعناية بها درًسا وفقًها

هَد 3          
ُ
ى إليه، بعد الربط بين األفكار ــــــ اإلسهاب في مدح امل

السابقة وبين سمات األمير املمدوح، وبيان قوة األواصر التي تجمع 

 .بين املؤلف واألمير

مَّ يبطل العجب من 4           
َ
ـــــاإلشارة إلى سبب تأليف الكتاب؛ ومن ث

اإلسهاب في مدح األمير، عندما يصرح صاحب الكتاب أن التأليف 

فأقام لي في التأليف ، يقول: " كان بتوجيه وعناية ودعم املمدوح

 ِ
 
صل

ُ
ها وأهاب بي إلى ما اتخذته ِقبلة أ  عندها وأقفوا حدَّ

ُ
ِقف

َ
ي معالم أ

إليها وقاعدة أبني عليها من التمثيل والتنزيل والتفصيل والترتيب 

 (1)" والتقسيم والتقريب.

           5 
َّ
ل منها هذا الكتاب، ــــ الكشف عن مصدر املادة التي تشك

وهي األحاديث واملسامرات واملناقشات التي كانت تجري في مجلس 

 -انت تجري في مجلسه وقد ك يقول: " (  2)األمير الفضل امليكالي، 

ة األدب في أسرار اللغة وجوامعها  -آنسه هللا  ٌت من أقاويل أئمَّ
َ
ك
ُ
ن

                                                                                 

 .13ص، فقه اللغة وسر العربية :الثعالبي (1)

 .217، صاملدخل إلى مصادر اللغة العربية: سعيد حسن بحيري د.  )2(
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هوا لجمع شمله ،ولطائفها وخصائصها لوا إلى  ،مما لم يتنبَّ ولم يتوصَّ

وإنما اتجهت لهم في أثناء التأليفات وتضاعيف  ،نظم عقده

ٌع يسيرة كالتوقيعات ــــــ التصنيفات
َ ُ
ٌر خف ،مل

َ
 ،يفة كاإلشاراتوِفق

ِح لي  و 
َ
 ،وتحصيل أخواتها ،بالبحث عن أمثالهاـــــ أدام هللا دولته  ــــــفُيل

صل بها  وكسر دفتر جامع عليها  ،وينخرط في سلكها ،وتذييل ما يت 

يقة حقها. ِ
 (1)"وإعطائها من الن 

 ـــــ ِذ 6           
ْ
لعلماء لو  ،للمصادر التي اعتمد عليها في التأليف هِ رِ ك

الذين أخذ عنهم مادة هذا الكتاب، وعددهم خمسة وعشرون علًما 

، يقول: " ه(.325هـــ(، وختمهم بالقزويني )175بدأهم بــــــالخليل )

ُت واألدب والكتب
ْ
ِرك

ُ
ِب ،أنتقي منها وأنتخب ،َوت

ل وأَبو  ِ
ص 

َ
 ،وأف

م وأَرتب وأنتجع من األئمة مثل ِ
س 
َ
وأبي  ،واألصمعي ،الخليل :وأق

اء ،والكسائي ،بانيعمرو الشي وأبي  ،وأبي عبيدة ،وأبي زيد ،والفرَّ

اس وأبويَّ  ،والنضر بن شميل ،وابن األعرابي ،عبيد وابن  ،العب 

وية ،دريد
َ
َويه ،وِنفط

َ
ومن سواهم  ،واألزهري  ،والخاَرَزنجي ،وابن خال

 ،من ظرفاء األدباء الذين جمعوا فصاحة البلغاء إلى إتقان العلماء

وحمزة بن  ،كالصاحب أبي القاسم ،ى سهولة البالغةووعورة اللغة إل

 ،وأبي بكر الخوارزمي ،وأبي الفتح املراِغيَ  ،الحسن األصبهاني

                                                                                 

 .11، صفقه اللغة وسر العربية :يالثعالب )1(
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وأبي الحسين  ،والقاض ي أبي الحسن علي بن عبد العزيز الُجرجاني

زويني
َ
وأجتبي من أنوارهم وأجتني من  ،أحمد بن فارس بن زكريا الق

 ليف أوأجمع في الت ،منهم البقاع ثمارهم وأقتفي آثار قوم قد أقفرت

 (1") .وُعون اللغات واأللفاظ ،كار األبواب واألوضاعفبين أ

تحديد مصدر الكتب التي اعتمد عليها في التأليف، وهي  ــ7          

على كره  -أدام هللا ِغبطته  -فأذن لي خزانة األمير املكيالي، يقول: " 

ــــــــ بتزويدي من ثمار خزائن كتبه  -أعلى هللا أمره  -وأمر  ،منه لفرقتي

رها هللا بطول عمره  فكان  ،ما أسَتظِهُر به على ما أنا بصددهــــــــ عمَّ

والطبيب يتحف املريض بالدواء  ،كالدليل يعين ذا السفر بالزاد

 (2)" والغذاء.

ـــــ اإلشارة إلى الصعوبات التي قابلته في التأليف، وأنها ال  8          

 .ها، بل بسبب خارجييبه أو باملصادر العلمية التي اعتمد عل تتعلق

فرد لها مساحة في مقدمة الرسائل وهذه من عناصر املقدمة التي يُ 

ا، و 
ً
قبل  ،ُيعد سبًقا من الثعالبي ذلكمأو االطروحات العلمية حديث

 أدبيات البحث العلمي الحديثة. نص عليهتتعرفه و أن 

 ،تويات مؤلفه، الجزء األول فقط )فقه اللغة(سرده ملح ـــــــ9           

وهذا أيضا مما تعنى به املقدمة في البحوث العلمية الحديثة؛ مما 

                                                                                 

 .16-13، صفقه اللغة وسر العربية :الثعالبي (1)

 13، ص املرجع السابق( 2)
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يجعل املتلقي يقبل بشغف على قراءة الكتاب والحرص على 

اقتنائه، أو األخرى، وربما املقارنة السريعة بين ما احتواه الكتاب 

ح به غالفه من عنوا من
َّ

 ن.موضوعات وما توش

ـــ العناية بالتعليل لعنوان الكتاب في ختام املقدمة، وقد ــــ10         

التعليل على قوله " ليكون اسًما، يوافق مسماه،  ااقتصر في هذ

ا يطابق معناه" 
ً
وهذا تعليل عام يمكن أن يقول به أي  (1)ولفظ

 .، وليس تعليال مقنًعا أو كافًيا للمتلقيمؤِلٍف عن ُمؤلفِه 

ــــــ تخصيص خاتمة املقدمة الستعراض أبواب الجزء األول، 11         

فلم تكن عبارة )وهللا ــ تعالى ـــ املوفق للصواب(، هي آخر ما ورد في 

لتتصدر ( 2)املقدمة، بل جاءت عبارة: " وهذا حيُن سياقة األبواب" 

مسرد أبواب الجزء األول، أما أبواب الجزء الثاني، فقد اكتفى 

ها بقوله: " ثم سر العربية، وفيه تسعة وتسعون باإلشارة إلي

 وهذا غير معهود في أدبيات التأليف العربي الحديثة. (3)فصال"

                                                                                 

 .18، ص املرجع السابق  )1(

 .21، ص املرجع السابق )2(

 ، والصفحةنفس املرجع(  3)
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ـــــ استشهاده بالقرآن الكريم، والشعر في املوضوعات التي 12         

، ولم يترك االستشهاد بالشعر حتى في عدة مواضع تناولها في املقدمة

 ة.ختام املقدم

  تظهر املقدمة بعًضا من مالمح شخصية كاتبهاو            
ً
هوية

، فهو ذو هوية إسالمية عربية شديد االعتزاز بها، وتواضًعا وخلًقا

متسلح بثقافة عصره كما تظهر مفرداته وتراكيبه وعباراته التي 

الستشهاد بالقرآن الكريم كان لصاغ بها مقدمته، فكما رأينا 

لة العربية بالدين وأن العناية حديثه عن صثم في املقدمة،  وهحضر 

جاء بها يسهم في الكشف عن إعجاز القرآن الكريم، وقبل ذلك 

حال العباد في املعاش به فهم هذا الخطاب الرباني يصلح تأكيده أن 

 واملعاد، وإحراز الفضائل واملروءة. 

أما عن تواضعه، فقد بدا ذلك واضحا، حين ينسب الفضل            

ظيم الذي جاء عليه كتابه إلى ما استفاده من في الحسن والتن

خصال انطبعت بها شخصية األمير. ناهيك عما صرح به من سماح 

أنه صاحب  ِع دَّ األمير له باالطالع على خزانة كتبه واألخذ منه، فلم يَ 

 .، اعتمد عليها في التأليفمكتبة عامرة بأنفس الكتب

حدد بصدق  نحيبدا فقد تلحيه باألخالق العلمية، أما عن         

املادة التي جاء بها في الكتاب إلى أهلها،  ِه دوره في هذا الكتاب، ونسبِ 
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ما يعرف بــــ فيبعض من يكتبون،  لدىوهذا ما ُيفتقد كثيرا 

)السرقات العلمية(. فكان دوره في هذا الكتاب، أنه " نقل املادة من 

وقد ذكر  ،."كتب األوائل، وال فضل له فيه إال التبويب والترتيب

وأجمع في التأليف بين أفكار األبواب "ذلك صراحة حين قال: 

من ابتكاره ووضعه، أي أنه لم يسبق إليها، أما ذه فه، " واألوضاع

، فقد سبقه كثيرون "وعون اللغات واأللفاظ" املادة فقال عنها: 

 (1)إليها، ولم تكن إضافته فيها إال إضافة محدودة في حقيقة األمر. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

. 218-217ص ،املدخل إلى مصادر اللغة العربية: سعيد حسن بحيري د. انظر:  )1(

 .16، صفقه اللغة وسر العربية :الثعالبيو 



 

 

َتا
ْ
َفاٍت ُمخ  في ُمَصنَّ

ٌ
ة ْحِليِليَّ

َ
 ت
ٌ
ِ ـ ِدَراَسة

أِليِف الَعَربي  َمِة في التَّ ِ
اُب املقد 

َ
 د. مصطفى أحمد قنبر    َرٍة ِخط

 

 

برلين -المانيا  /واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية  
 

 فقه اللغة وسر العربيةلكتابه  الثعالبيمن مقدمة ( 3)رة صو 
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 فقه اللغة وسر العربيةلكتابه  الثعالبيمن مقدمة ( 4)صورة 
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 بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاةمقدمة ـــــ 3

 لجالل الدين السيوطي
 

ٌم من أعالم الحضارة العربية        
َ
جالل الدين السيوطي َعل

ف اآلذان بدروسه، أعيا من جاء اإلسالمية،  مأل األرض بعلومه وشنَّ

بعده، وشغل بمؤلفاته تواقي املعرفة ومتتبعي سير األعالم، فهو 

"الشيخ العالمة، اإلمام، املحقق، املدقق، املسند، الحافظ شيخ 

َصَد ــ 
َ
اإلسالم، صاحب املؤلفات الجامعة، واملصنفات النافعة، ق

احثين عن تاريخه وشيوخه ــ كما يقول شيخ يرحمه هللا ــ أال يتعب الب

املحققين العالمة محمد أبو الفضل إبراهيم ــ فكتب لنفسه ترجمة 

 .) في كتابه )حسن املحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة

لم يترك السيوطي باًبا من أبواب املعرفة في عصره إال طرقه وعاد       

ف إليه وترك بصمات منه بحظ وافر ــ عدا ما استعص ى عليه ــ فأضا

ا في املكتبة 
ً
ناصعة أثرت الفكر العربي اإلسالمي، وسدت فراغ

 الحضارية اإلسالمية واإلنسانية.

اسمه عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر بن محمد بن سابق         

الدين بن الفخر عثمان بن ناظر الدين محمد بن سيف الدين 

ر الدين محمد بن خضر بن نجم الدين أبي الصالح أيوب بن ناص

الشيخ همام الدين الهمام الخضيري األسيوطي، ولد في أول ليلة 
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مستهل  رجب سنة تسع وأربعين وثمانمائة، نشأ يتيًما وانطلق في 

بواكير حياته إلى العلم فحفظ القرآن الكريم وهو دون ثماني سنين، 

 ثم أخذ ينهل من العلوم املتصلة به.

م عصره ــ إال ما استعص ى عليه ـــ وقد شيخ من علو التمكن           

توكل على هللا حق توكله فأخذ بالتضرع إلى هللا ثم بمالزمة العلماء ـــ 

كما رأينا ـــ حتى تبوأ مكانة مرموقة في البحث والدرس العربي 

رزقت التبحر و  واإلسالمي، قال عن العلوم التي أجادها وبرع فيها: "

ث، والفقه، والنحو، واملعاني، في سبعة علوم: التفسير، والحدي

 والبيان، والبديع؛ على طريقة العرب 

               
َ
 تميزت حياة الرجل العلمية بنشاط غير عادي فق
َ
 هُ ُم ل

السيال لم يعرف امللل، ولم يترك قط موضوًعا في حقل املعرفة إال 

 ،إلى علوم لغوية ،وفقهية ،وحديثية ،فمن علوم قرآنية :تناوله

إلى غير ذلك  ،والفلسفة ،والتاريخ ،لى علوم في التصوفإ ،ونحوية

  .رفت في عصرهمن مختلف العلوم التي عُ 

 ،لكثرتها وتنوعها بتنوع معارفه ؛وتشهد آثاره التي يصعب إحصاؤها

فضال عن ، واتساع أفقه ومشاركته في كل علم ،وشمول عقليته

  .تبحره في جانب كبير من العلوم

لدكتور طاهر سليمان حمودة هذه املؤلفات ما وقد سرد ا             

بين املخطوط واملطبوع وقد بلغت بالفعل ستمائة مؤلف، ابتدأها 
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الشيخ في سن السابعة عشرة حتى وافته املنية في سن الحادية 

والستين، فكأنه في كل عام كان يخرج للقارئ العربي أربعة عشر 

 كتابا تقريًبا.

ياته مشغوفا بالدرس مشتغال بالعلم، ظل السيوطي طوال ح           

يتلقاه عن شيوخه أو يبذله لتالميذه، أو يذيعه فتيا، أو يحرره في 

الكتب واألسفار؛ وحينما تقدم به العمر، وأحس من نفسه 

الضعف، خال بنفسه في منزله بروضة املقياس، واعتزل الناس، 

ار عن وتجرد للعبادة والتصنيف، وألف كتابه: "التنفيس في االعتذ

الفتيا والتدريس"، وكانت وفاة السيوطي على ما ذكره ابن إياس في 

 (1). هـ911الخميس التاسع من جمادى األولى سنة 

استهل العالمة السيوطي كتابه )بغية الوعاة في طبقات وقد              

اللغويين والنحاة( بمقدمة، لم تختلف كثيرا عن املقدمات التي 

على  ىكتاب، فبعد أن حمَد هللا وأثني عليه، وصلعرضنا لها في هذا ال

ا صلى هللا عليه وسلم، عرض مباشرة لقصته مع هذا نبيه محمًد 

وحصرها في عدم وجود  ،السفر الجليل، فذكر أسباب تأليفه

بعد أن بحث وذلك  ،)يشفي العليل ويسقي الغليل( مؤلف كما قال

                                                                                 

 .118، صصفحات في سير اللغويين والنحاةانظر:  د. مصطفى أحمد قنبر:   )1) 
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جامع ألخبار  ٍب تأليف كتاولعه بإضافة إلى ، هذا في كتب السابقين

 النحويين.

بعد ذلك تطرق إلى رحلة التأليف مع هذا الكتاب التي بدأت            

ت له فكرة الكتابة في هذا الفن، بدأ قهــــ، فبعد أن را862عام 

وبلغت  ،في جمع املصادر التي اعتمد عليها في هذا التأليفمباشرة 

 ِد ، وعَد ء مؤلفيهابأسماهذه املصادر  ثالثمائة مجلد، وقد أخذ يسرد

ثم جاءت املرحلة الثانية وهي كيفية التعامل مع هذه  مجلداتها.

نته هذه ممنهجه في التأليف، حيث جمع كل ما تض املصادر، أو

طالت أو قصرت ... حتى وصلت مسودة ما الكتب من ترجمة نحوي 

كتبه سبع مجلدات. ثم جاءت املرحلة الثالثة وهي عرض املسودة 

 على أحد أصدق
ُ
 صحه للمؤلف باالختصار، وكيف تردد بين ائه، ون

 إيداع بعض ما جاء في املسودة حاشيته على مغني اللبيب. ثم جاءت 

خذ ثلث هذه املسودة وجعلها في كتاب أاملرحلة الرابعة واألخيرة وهي 

 لتراجم النحاة التي وردت في حاشيته على املغني.

ات اللغويين بغية الوعوختم بإطالقه اسم )             
َ
َبق

َ
اة، ِفي ط

د والهدي اوالسد إلعانة( على هذا الكتاب، وتضرع إلى هللا باوالنحاة

 .إلى سبيل الرشاد
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انطبعت هذه املقدمة بمجموعة من السمات نوجزها  وقد           

  فيما يلي:

ــــــ تصديرها بالبسملة، فحمد هللا والثناء عليه بما هو أهله، 1           

ة والسالم على رسوله صلى هللا عليه وسلم، وقد زينها بش يء فالصال 

  .من املحسنات اللفظية واملعنوية

شخص ي ونفس ي،  :األول  :ــــــــ إرجاعه سبب تأليف إلى عاملين2            

نا علمي وواقعي، وقد مزج بينهما في قوله: "  :والثاني
َ
أنى مذ نشأت َوأ

َ
ف

َبار
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خ
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عرضه للمؤلفات التي سبقته في هذا امليدان، ونقدها نقًدا  ــــــ3         

لنقل انطباعًيا نفسًيا، أما عن شخصًيا، أو أو  ـــــــ دون تفصيلـــــــ عاًما 

فهذا ما تنص عليه أدبيات التأليف ؤلفات عرضه ملا سبقه من م

أن يكون ضمن محتويات املقدمة، وهذا َسبق في العربي الحديثة 

من السيوطي ـــــــ على األقل بمقارنة مقدمة ابن قتيبة للشعر 

والشعراء، ومقدمة الثعالبي لكتابه فقه اللغة وسر العربية، اللتين 

 عرضنا لهما من قبل. لكن عبارته السابقة )
َ
 ف
َ
ِلك َما يشفي  أَر  ْم ل

َ
ِفي ذ

 يْسِقي الغليل
َ

 (، ليست في نظري كافية لبيان أوجه العليل، َوال

 ُسِبق إليه السيوطي من كتب التراجم. النقص فيما 

بعض ما اطلع عليه إلى  ذلك ال نعدم اإلشادةمن وعلى الرغم              

 ا وسريعضً رَ عَ  تـــــ وإن كان
ً
فين من جملة ما ذكرهــــ حين أثنى على م ة

َ
 ، ؤل

منقوص أو جزئي، وهاك نصه، وهو  ، لكنه ثناءٌ ونعتهما بــــ )اللطيف(

د بن رأيه الذي ُيحترم: "...  َحاة ألبي بكر ُمَحمَّ ات النُّ
َ
َبق

َ
ثمَّ على ط
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 (1)" َوُهَو أ
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إلى مراحل، بدأت في هذا السفر  تقسيمه لرحلة التأليفــــــ 4              

بالشعور باالحتياج إلى مؤلف جامع يسد النقص في املكتبة العربية 

لتأليف، تاله جمع نذاك، بعد اطالعه على املتاح، ثم عزمه على اآ

عن منهجيته في التعامل مع املواد التي  هاملصادر واملراجع، فحديث

وردت في مصادره، ثم عرض ما كتبه على أحد أصدقائه، والتوصية 

ا هباختصاره، وأخيرا اقتصاره على ثلث املادة العلمية التي جمع

لتكون جسم هذا الكتاب، وأخيرا اختياره )بغية الوعاة في طبقات 

  .عنواًنا لغويين والنحاة(ال

التي تمتع بها شخصية ال ا من سماتتظهر املقدمة عددً و            

  سيوطي، تتجلى فيما يأتي:الاإلمام 

لتخطيط الجيد لعملية التأليف، التي بدأت من الشعور ــــــ ا       

باملشكلة، ثم العمل على البحث عن حلول لها، وأخيًرا العمل بنفسه 

 استغرق منه سبع سنوات. إليجاد حل

يكتِف السيوطي ــــ االستئناس بآراء األصدقاء واملخلصين، فلم        

، ولم تأخذه نفسه بالعجب بما رأيه فيما جمع وكتب بما انتهى إليه

 آثرمن هو في عصره، لكنه  وهووما أبدع من فن، أنجز من علم، 

دارك ما شابه لت، عيون اآلخرين، الفاحصة الناقدةفي  هرى عملأن يَ 

 ، وما فاته من فوائد، وإصالح ما اعتراه من عيب.من شوائب
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ـــــــ تواضع الشيخ، ونزوله على رأي صديقه، باختصار ما كتب.          

بصنيعه أال ينزل على آراء اآلخرين، الذين هم  زهوفلم يأخذه ال

ف .، ولم يكتليسوا في منزلته العلمية، ولم يبلغوا مكانته التأليفية

، حيث جاء قوله عن رأي بذلك بل أثنى على رأي صديقه، وشكره

ِلك َسْعيه؛ ولخصت ِمْنَها " : صديقه
َ
يه، وشكرت لذ

ْ
فحمدت َرأ

كتاب
ْ
ا ال

َ
َباب ِفي َهذ

 
 (1)"  .الل

واالستفادة منه ما جمعه طوال رحلة التأليف، اعتزازه بكل ــــــــ        

توفرت له مواد كثيرة، فبعد أن انتهى من كتابه )بغية الوعاة( 

َوَما لم يْدخل ِفيِه األشباه والنظائر. "  ه:كتابلاستثمرها لتكون مادة 

َواِئد والفرائد، واأللغاز والزوائد، واملناظرات واملحاورات، 
َ
ف
ْ
من ال

َباه 
ْ
ش
َ ْ
َها كتاب األ

َ
غرر الالمعات؛ أفردت ل

ْ
والفتاوى والواقعات، َوال

 (2) "والنظائر النحوية.

ستقى منها مادة كتابه، وهذا اصادر التي في املتنوع ميله إلى الــــــــ            

بل ومتبحًرا في كل فنون عصره، فقد  ،يظهر أن الرجل كان مطلًعا

علماء أخرى عند تراجم وردت في كتب املؤرخين، و  منتنوعت 

املعاجم التي عنيت ناهيك عن األدب،  وأالحديث  وأالقراءات 
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 نفس الصفحة. املرجع السابق،( 2)
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ا بنعمة هللا عليه ــــــ ما، رهابالرجال .... وغي
ً
 وفي ترجمته لنفسه ـــــــ تحدث

 (1)علوم عصره. معظم إحاطة بيؤكد 

ـــــ انقطاع الشيخ للعلم والتأليف، فاطالعه على هذا الكم            

من أجل كتاب واحد، فكيف كان  ،جمعهاالهائل من املؤلفات التي 

للمكتبة  ترك هرف أننصف هذا الشخصية العلمية الفذة حين نع

، كما عصرهعلوم كثير من ، في ستمائة مؤلفاإلسالمية والعربية 

 (2) أحد الباحثين املحدثين.ذلك  أكد

ـــــــ الهوية اإلسالمية التي اتسمت بها شخصيته، وقد ظهر هذا           

صلية، وكذا لة والحمدلة والتَّ مفي املقدمة التي افتتحت بالبس

وكيف ال، وهو أمام في التفسير وعلوم القرآن  ،الخاتمة بالدعاء

 الكريم والحديث الشريف.

 

 

                                                                                 

 هـ(:911السيوطي )عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين، ت نفسه في: لانظر ترجمته  )1(

، القاهرة، محمد أبو الفضل إبراهيم، تحقيق: في تاريخ مصر والقاهرة حسن املحاضرة

ــــ عيس ى البابي الحلبي وشركاه،  ، 335 /1 (م1967 -هـ  1387)1طدار إحياء الكتب العربية 

وما بعدها

جالل الدين السيوطي عصره وحياته وآثاره وجهوده طاهر سليمان حمودة: د. انظر:  (2)

 .381( صم1989 -هـ  1410)1، طبيروت ي،تب االسالماملك ،في الدرس اللغوي 
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 ( من مقدمة كتاب )بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة(1صورة رقم )
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 ( من مقدمة كتاب )بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة(2صورة رقم )
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 الذاتيةخطاب املقدمة 

 حديثةمصنفات في 

 
              

            

 لرابعالفصل ا
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الفصل نعرض لخطاب املقدمة الذاتية في املصنفات في هذا            

في  اتالعربية الحديثة، لنرى هل لخطاب املقدمة التراثي امتداد

املصنفات الحديثة؟ أم أن هذا الخطاب في هذه األخيرة قد أحدث 

 العربية اإلسالمية.قطيعة مع كل ما سبقه في عصور الحضارة 

 مصنفات وقد وقع االختيار على خطاب املقدمة في ثالثة              

األول: إبداعي، وهو ديوان مصطفى صادق الرافعي،  حديثة،

والثاني: لغوي، وهو كتاب في اللهجات العربية للدكتور إبراهيم 

ر راه بعنوان: أصول املعاييأنيس، والثالث: أكاديمي، وهي رسالة دكتو 

النصية في التراث النقدي والبالغي عند العرب لعبد الخالق فرحان 

   شاهين.

ولن تختلف املعالجة في هذه املصنفات عما سبقها من            

على ا من الضوء لقي مزيًد قف قليال لناملصنفات التراثية، لكننا سن

ا ما انمازت به املقدمات الحديثة من سابقاتها التراثية، وما بقي فيه

 من خصائص تلك املقدمات حتى يوم الناس هذا.
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افعي1  ـ خطاب املقدمة في ديوان الر

مصطفى صادق الرافعي: أحد أقطاب األدب العربي              

الحديث في القرن العشرين، كتب في الشعر واألدب والبالغة 

باقتدار، وهو ينتمي إلى مدرسة املحافظين وهي مدرسة شعرية تابعة 

 لكالسيكي.للشعر ا

مصطفى صادق عبد الرزاق سعيد أحمد عبد القادر »ُوِلد                 

في ، م١٨٨٠عام في مصر بقرية بهتيم بمحافظة القليوبية « الرافعي

رحاب أسرٍة استقى من َمِعينها روافد من الِعلِم واألدِب؛ فقد زخرت 

ه مكتبة والده بنفائس الكتب، كما تشرَّف منزل والده باستضافت

لكوكبٍة من أعالم العلم واألدب، وقد تأثر الرافعي بتلك الكوكبة، 

ًقا جديًدا من آفاق املعرفة، وقد أوفده 
ُ
ف
ُ
واستلهم من نبراس علمهم أ

ه وهو لم يتجاوز  تاب القرية؛ فحفظ القرآن الكريم وأتمَّ
ُ
والده إلى ك

العاشرة من عمره، ثم انتسب إلى مدرسة دمنهور االبتدائية، ومكث 

 من الزمن، انتقل بعدها إلى مدرسة املنصورة األميرية به
ً
ا فترة

وحصل منها على الشهادة االبتدائية، وكان عمره آنذاك سبع عشرة 

سنة، وقد توقف مشواره األكاديمي عند هذه الدرجة العلمية 

ِلُيماِثَل بذلك العقاد الذي لم َيَنْل سوى الشهادة االبتدائية، ومن 

ض الصمم الذي أصابه هو الذي اضطره إلى الجدير بالذكر أن مر 
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ترك التعليم الرسمي، واستعاض عنه بمكتبة أبيه؛ فعكف على 

َد عدًدا من املناصب؛ فعمل 
َّ
قراءة واستيعاب كل ما فيها. وقد تقل

، ثم (يتاي البارودإ)، ثم انتقل إلى محكمة (طلخا)كاتًبا في محكمة 

ية باالنتساب إلى الشرعية، واختتم حياته املهن (طنطا)محكمة 

 املحكمة األهلية.

وقد أثرى بحر األدب بالعديد من إبداعاته الشعرية والنثرية؛             

م وهو في ريعان شبابه، وقد ١٩٠٣فقد أصدر ديوانه األول عام 

َحِظَي هذا الديوان على إشادة وإعجاب شعراء عصره، فقد أثنى 

برقيِة تهنئة؛ ولكن عليه البارودي وحافظ والكاظمي وبعثوا له ب

الثناء لم ُيثنه عن القرار الذي اتخذه بترك ميدان الشعر والتوجه 

إلى ساحة النثر الفني األدبي التي برع فيها، حيث قدم العديد من 

 : وحي القمر، رسائل األحزان، املؤلفات األدبية والدينية ومن أشهرها

إعجاز »و ،«تحت راية القرآن»، و«أوراق الورد»، و«حديث القمر»

 م.١٩٣٧وقد صعد إلى الرفيق األعلى عام «. القرآن والبالغة النبوية

شعره نقي  الديباجة، على جفاف في أكثره. قال عنه الزركلي:          

حمد سعيد العريان، كتاب قد كتب عنه مو  ونثره من الطراز األول.

ط( وهي  -حمود أبي رية: )رسائل الرافعي مط( و  -)حياة الرافعي 
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سائل خاصة، مما كان يبعث به إليه، اشتملت على كثير من آرائه ر 

 (1)في األدب والسياسة ورجالهما

فقد  خطاب املقدمة لديوان الرافعي الجزء األول  أما عن            

واسم  ،العنوان عتبات: ، بعد الغالف الخارجي الذي حملجاء

املؤلف، واسم شارح الديوان، ودار الطباعة، وسنة الطباعة التي 

ولم يفصل بين املقدمة وبين الغالف من  .حررت بالتاريخ الهجري 

العتبات النصية األخرى سوى صفحة بيضاء. وقد تصدر الديوان 

مقدمتان: األولي للمؤلف وهو ما اصطلح عليه املقدمة الذاتية، 

 ما اصطلح عليه املقدمة الغيرية. والثانية للشارح وهو 

خطها الرافعي في أسلوب التي وقد جاءت مقدمة املؤلف               

نثري، في تسع صفحات، اثنتين وثالثين فقرة، داخل إطار ذي خطين 

                                                                                 

 : في ذلــك ( انظر1)

ـــــ  7/235 (2002)15دار العلم للماليين، ط، بيروت، األعالمالزركلي: خير الدين ــ

ـــــ مؤسسة هنداوي، في  ــ

           hindawi.org/contributors/53130362https://www./ 
ـــــ شبكة الجزيرة اإلعالمية، في:   ــ

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2014/12/13/

%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-

%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82-

%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B

9%D9%8A 

https://www.hindawi.org/contributors/53130362/
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  الداخلي عادي والثاني عريض، وقد علْت 
ُ
البسملة في  املقدمة

 ــــــها صاحبها بـن لوسطها داخل إطار من الزخرفة اإلسالمية، وعنوَ 

 )كلمة الناظم( تحت البسملة. 

أما عن املوضوعات التي ضمنها املؤلف مقدمته، فكانت           

، وكيف أنها تحتاج ألدوات ليست في حديثا عن إشكاليات اإلبداع

متناول الجميع خاصة الشعراء، يقول ـ يرحمه هللا ـ في ذلك: " مسلك 

به أدق، وكالمه مع ذلك أوقع في الشاعر أوعر ومركبه أصعب وأسلو 

النفس وعلى قدر إجادته يكون تأثيره، فاملجيد من الشعراء أفضل 

من غيره في صناعة الكالم، وإنك إنما تزين النثر بالشعر، وال تزين 

  (1) ".الشعر بالنثر

تبدو مهمه الشاعر صعبة في هذه الحياة، وكأن الرافعي لذا                

رئي شعره بأن مهمته في اإلبداع لم تكن سهلة ولم يهمس في آذان قا

ًدا، وأن اإلبداع معاناة، وأنه كان على وعي بدور  يكن طريقها ُمعبَّ

 .قائله في الثقافة العربيةو الشعر 

اإلبداع، وكثرة عثراتها، فإنه يجب علمية وللتدليل على وعورة          

سبل السالكين  على من ألزم نفسه السير في هذا الطريق، أن يراجع

ا 
ً
من قبله، وما تفردوا به، وما أجادوا فيه، وكيف كان املبدع محاط
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ين باإلبداع وروائعه، الخبيرين بتعبيراته بجمهور من املتلقين، املفتن ِ 

وصوره. وهنا نرى براعة الرافعي في التطواف بين العصور، والوقوف 

ة عند أشهر ما ُعرف به املبدعون من أغراض؛ ما يقدم صور 

لشخصية قرأت التراث، ووعت وجوه التميز في اإلبداع األدبي عامة 

والشعري خاصة، الذي واكب الحضارة العربية اإلسالمية على مر 

تن الناُس ابَن املعتز بتشبيهاته، وأسكرهم أبو 
َ
عصورها: "وقد ف

نواس بخمرياته، ورقت قلوبهم على زهديات أبي العتاهية وجرت 

م، وابتهجت أنفسهم بمدائح البحتري، دموعهم ملراثي أبي تما

شاجم
ُ
 (1" ).وروضيات الصنوبري، ولطائف ك

املفاضلة بين الشعر  أخرى وهي جدليةثم ينتقل إلى قضية             

هل الرافعي يفضل الشعر على النثر؟  خاصة بعدما ساق ف، والنثر

من الحجج النقلية حاجة النثر إلى الشعر ال العكس، ودعم رأيه 

رآن والحديث وكالم الشافعي: " إنما تزين النثر بالشعر، وال بالق

وفي الحديث الشريف: )إنا قد سمعنا كالم  .تزين الشعر بالنثر

الخطباء وكالم أبي ُسلمى، فما سمعنا مثل كالمه من أحد(، وقال 

الشافعي ـ في كتاب )األم( ـ: )الشعر كالم كالكالم، فَحَسنه كحسنه، 

ه على سائر الكالم أنه سائر في الناس يبقى وقبيحه كقبيحه، وفضل
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َت على الزمان، فينظر فيه(
ْ
، هذا، وإن من الشعر حكمة: }َوَمن ُيؤ

َباِب{ )البقرة: 
ْ
ل
َ
وا األ

ُ
ْول
ُ
 أ
َّ
ُر ِإال

َّ
ك
َّ
ِثيًرا َوَما َيذ

َ
ْيًرا ك

َ
وِتَي خ

ُ
ْد أ

َ
ق
َ
 ف

َ
َمة

ْ
الِحك

عن اآلخر،  وينتهي إلى  أن كال الفنين ال يستغني أحدهما   (1)"(. 269

بأسلوب جمع فيه بين الحقيقة والخيال، وبين شواهد من أعالم 

فنون اإلبداع العربي كان أصحابها قد جمعوا بين الفنين، ولعله 

 بذلك إنما يشير إلى أنه واحد من هؤالء بطريق أو بآخر.

ثم يختم الرافعي قضايا املقدمة، بمناقشة قضيتين األول:              

اع الشعري، هل انحازت إلى الجانب الذكوري، وغضت اإلبدتتعلق ب

إبداعات ال الطرف عن نصيب املرأة منه، ليخلص إال أن للمرأة 

يقول: " ولقد نبغ فيه من نساء هذه األمة شموس  يمكن تجاهلها.

سطعن في سماء البيان، وطلعن في أفق البالغة، وال يزال الناس إلى 

دة وغيرهم، اليوم يروون للخنساء وجنوب وعلية و 
 
عنان ونزهون ووال

وبحسبك قول النواس ي: ما قلت الشعر حتى رويت لستين امرأة 

 (2"  ).منهن الخنساء وليلى

ووسط هذه السياحة في عوالم اإلبداع وقضاياه، ال نعدم            

ا 
ً
ا أدبًيا، وهذا ليس بمستغرب على الرجل الذي لحديث

ً
لرافعي مؤرخ

ذا الفن، باسم )تاريخ آداب العرب(، نجد سطر كتاًبا من جزأين في ه
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ذلك في عديد من فقرات املقدمة، عرض فيها لكثير من القضايا، 

 منها: 

 ـ أوائل العرب من الشعراء ومحركهم في النظم.

 ـ أشهر من نبغ من نساء العرب الشاعرات. 

 ـ متى قصدت القصائد عند العرب.

 ـ منزلة امرؤ القيس بين الشعراء.

 لقبائل بنبوغ شعرائهم.ـ احتفال ا

الذي اطبعت به شخصية كاتب هذه سؤال الهوية أما عن              

إلى كبير عناء واضحة وليست في حاجة  ة الرجليو املقدمة، فه

، وذلك ملن ال يعرف الرافعي!  فهو وإن لم ينص صراحة الستكشافها

ة أن هناك من الشواهد الكثير على الهوي إالعلى هذا في مقدمته، 

اإلسالمية التي تِميز الرجل من غيره، وبها طبعت كل أعماله. ولئن 

خلت الصفحة األولى في املقدمة من الحمدلة والتصلية كما هو 

 
ُ
املؤلف بتوسط البسملة  ىتاب اإلسالميين، فقد اكتفشأن الك

تبت بخط مغاير لنمط 
ُ
داخل إطار زخرفي إسالمي في أعالها، وقد ك

تب به العن
ُ
 وان واملتن.الخط الذي ك

ح على على فإذا عرجنا              
َّ
متن املقدمة وجدنا الرافعي قد أل

 ناصُّ تأكيد هويته اإلسالمية، بداية من الصفحة األولى، حيث التَّ 

املباشر مع القرآن الكريم: "حتى لتحسب الشعراء من النحل تأكل 
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من كل الثمرات، فيخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، فيه 

(  ثم  بعد ذلك بصفحات حين يؤكد اتفاقه مع 1" ).اء للناسشف

القرآن في حديثه عن الشعراء ومذاهبهم واستشهاده بالقرآن الكريم 

في سورة الشعراء: "وما انتهى املرء من مذهب فيه إال إلى مذهب، وال 

ِ َواٍد َيِهيُموَن{ ا
ل 
ُ
ُهْم ِفي ك نَّ

َ
َر أ

َ
ْم ت

َ
ل
َ
لشعراء خرج من طريق إال إلى طريق }أ

225( ".2) 

ويتجلى هذا التأكيد أيضا في استشهاده بالحديث الشريف في             

تميز الشعر من غيره من أنواع الكالم األخرى: "وفي الحديث 

الشريف: )إنا قد سمعنا كالم الخطباء وكالم أبي ُسلمى، فما سمعنا 

ثم برأي الشافعي حين نقل من كتابه  (3مثل كالمه من أحد(.")

)األم( قوله: " الشعر كالمك الكالم، فَحَسنه كحسنه، وقبيحه 

كقبيحه، وفضله على سائر الكالم أنه سائر في الناس يبقى على 

 (4الزمان، فينظر فيه." )
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ثم جاء اختتامه لتلك املقدمة بآية سورة البقرة في سياقه عند            

 
ْ
ْد الحكمة في الشعر: " وإن من الشعر حكمة: }َوَمن ُيؤ

َ
ق
َ
 ف

َ
َمة

ْ
َت الِحك

َباِب{
ْ
ل
َ
وا األ

ُ
ْول
ُ
 أ
َّ
ُر ِإال

َّ
ك
َّ
ِثيًرا َوَما َيذ

َ
ْيًرا ك

َ
وِتَي خ

ُ
 (1) "( 269)البقرة:  أ

بعيدة عن محتوى بموضوعات هذه املقدمة  ولم تكن            

نصوص هذا الكتاب، إنها حديث عن الشعر والشعراء، وقد خلت 

فكار التي أراد املؤلف أن يعرض من العناوين الجانبية التي تحمل األ 

لها كما هي عادة عامة املقدمات، ولم يتطرق صاحبها إلى موضوعات 

قصائد الديوان، وال الفكرة التي على هديها تمت عملية جمع 

القصائد، وال السنوات التي نظمت فيها تلك القصائد ... ناهيك عن 

عنى بها املقدمات الذاتية. 
ُ
 الوظائف األخرى التي ت

ا من الوظائف التي ُيعني بها خطاب املقدمة غير أن بعضً            

)مقدمة  ـــــالذاتية قد تكفل بها الشارح في مقدمته التي وسمها بــ

َم في تقديمه لكل قصيدة من قصائد الديوان، كبيان 
ُ
الشارح(، ث

له  تالسنوات التي نظمت فيها هذه القصائد، والجمهور الذي وجه

ضال عن البوح بنية الشاعر وقصده، باإلضافة بعض القصائد، ف

إلى ما قدمته الشروح التي جاءت في الحواش ي من معلومات وأخبار 

وتعليقات واستطرادات تتعلق بالقصائد وما تضمنته، وبيان 
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لبعض معاني املفردات املهجورة ضماًنا للقراءة الجيدة للنص، 

 عر.وعدم االنحراف بها عن مرادها الذي قصد إليه الشا

لكن هذه املقدمة التي خصصها صاحبها ال للحديث عن املادة           

التي يضمها كتابه من قصائد جادت بها قريحته، كما هو خطاب 

املقدمات، حازت إعجاب أحد كبار األدباء في عصر الرافعي، وهو 

هدي إليه ديوان الرافعي، إذ قال: لقد قرأت 
ُ
إبراهيم اليازجي، حين أ

ان فأكبرت أن يكون كاتبها من عصرنا، فأنا منذ مقدمة الديو 

أسبوعين أبحث عنها في مظانها من كتب العربية، مما أخادع نفس ي 

في قدرة هذا الشيخ على كتابة مثلها، فقال له: إنه ليس بشيخ، بل 

 (1هو فتى لم يبلغ الثالثة والعشرين.")

ب املقدمة والحق ما شهد به الشيخ اليازجي، فقد عمد صاح             

إلى تحري حسن الصياغة والديباجة، باعتماد األسلوب اللطيف 

األخاذ؛ سيرا على نسق الرسائل الفنية، حيث سيادة أسلوب 

السجع واملجانسة واملطابقة، ولو لم يتعلق األمر بكتاب أدبي، ولعل 

من يطالع مقدمات الغزالي في كتابه )املنقذ من الضالل(، وابن 

كتابه الشهير )املقدمة(، يرى كيف تسلسلت خلدون في مقدمته ل

                                                                                 

هـ ـ 1422)1بيروت، دار ابن حزم، ط كلمة وكليمة،صادق الرافعي:  (  انظر: مصطفى1)

 .36( ص2002
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الفقرات في املقدمتين، في ديباجة رائقة شائقة، تثير االنتباه مما 

 يدفع إلى مزيد من استمرارية القراءة، إلى جانب الحرص على 

 (1ضرورة ما تحويه املقدمة من معلومات مع موضوع الكتاب. )

رها وال يمكن القطع بأن مقدمة ديوان الر          
َّ
افعي الذاتية قد سط

الرجل بعد فراغه من جمع قصائده وقبيل الدفع بها إلى الطباعة، 

فليس في املقدمة ما يش ي بذلك ولو باإلشارة، بل إنها لو انتزعت من 

الكتاب ونشرت في وعاء آخر، ما قال أحد إنها تتعلق بالجزء األول 

فيها من حديث من ديوان الرافعي، وتقدم له تقديًما ذاتًيا إذ ليس 

أو حتى عن عمل واحد من  ،من قريب كان أو بعيد عن الديوان

ها. لكن الذي ال ُيشك فيه أن مقدمة الشارح جاءت  األعمال التي ضمَّ

بعد انتهاء العملين مًعا: ضم القصائد، ثم إلحاق الشرح بها، بطلب 

من الناظم نفسه، وهذا ما صرح به الشارح في املقدمة التي كتبها 

 ( 2الديوان. ) لهذا

 

                                                                                 

وما بعدها.  وسعيدة تومي:  39، صمدخل إلى عتبات النص( انظر: عبد الرازق بالل: 1)

 .157ص  عتبات النص التراثي،

، اإلسكندرية، 1، جديوان الرافعيانظر مقدمة الشارح في:  مصطفى صادق الرافعي:   )2(

  .13-12هـ( ص1322بعة الجامعة )مط



 

 

َتا
ْ
َفاٍت ُمخ  في ُمَصنَّ

ٌ
ة ْحِليِليَّ

َ
 ت
ٌ
ِ ـ ِدَراَسة

أِليِف الَعَربي  َمِة في التَّ ِ
اُب املقد 

َ
 د. مصطفى أحمد قنبر    َرٍة ِخط

 

 

برلين -المانيا  /واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية  
 

 

 ( من مقدم ديوان الرافعي5) صورة رقم
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( من مقدم ديوان الرافعي6) صورة رقم
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 (في اللهجات العربية)ـــ مقدمة كتاب 2

 للدكتور إبراهيم أنيس 
 

م( 1977-1906/هـ1397-1324إبراهيم أنيس) الدكتور  ولد            

ج منها حاصال على القاهرة، والتحق بدار العلوم العليا، وتخر  في 

 ا في املدارس الثانوية.م. وعمل مدرًس  1930دبلومه العالي في سنة 

جامعة لندن حصل على البكالوريوس، ثم الدكتوراه في سنة  يوف

ا بكلية دار العلوم، وترقى . وبعد عودته من البعثة عين مدرًس 1941

 
ً
ا ورئيسا لقسم اللغويات، وشغل في وظائفها إلى أن أصبح أستاذ

فيها بضع سنوات  للمرة األولى، وظل 1955نصب العمادة في سنة م

 
ً
ا غير إلى أن انتدب للتدريس بجامعة األردن، وبعد عودته عين أستاذ

متفرغ بكلية دار العلوم. وقد حصل على جائزة الدولة التشجيعية 

ا ، واختير خبيرً «داللة األلفاظ اللغوية»عن كتابه  1958في سنة 

ونال عضوية املجمع في سنة  .1948ية منذ سنة بمجمع اللغة العرب

1961. 

درس إبراهيم أنيس علوم اللغة العربية على شيوخ دار العلوم            

وأعالمها، وكانوا من ذوي العلم واإلتقان، فتمرس بالعربية وتزود 

ثم  -تساعده سليقة فطرية وشغف بلغة العرب -من معينها الصافي

ا لعلماء في درس في لندن؛ حيث رأى من
ً
اهج جديدة، وقرأ بحوث

 
َّ
لع على محاوالتهم في تفسير الظواهر لغاتهم القديمة والحديثة، واط
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اللغوية على ُهدًى من نظائرها في اللغات املختلفة، فأضاف ذلك 

َرت منهجه، دون 
ْ
علًما إلى علمه، وأنضجت هذه الدراسات تفكيره وأث

و تجعله ينقل حاكًيا أن تطغى هذه املناهج الجديدة على عقله أ

 .مرددا دون فهم وبصيرة، وإنما كان يأخذ ويختار عن بينة واقتناع

واملجالت اللغوية تزخر ببحوثه ومقاالته اللغوية، ومجلة           

تستأثر بقسط من هذا النشاط قبل أن يتولى القاهري املجمع 

دد اإلشراف عليها وبعده، حيث تولى اإلشراف عليها اعتبارا من الع

األصوات  مؤلفاته فهي:عن أما . هـ. 1387الثاني والعشرين من عام 

اللغة بين القومية ، داللة األلفاظ، موسيقا الشعر، اللغوية

مستقبل ، في اللهجات العربية.، من أسرار اللغة العربية، والعاملية

 (1) .اللغة العربية املشتركة

)في اللهجات  كتابهبدأ الدكتور إبراهيم أنيس مقدمة               

، بعرض ما انتابه من التردد زمًنا حين حاول اإلقدام على العربية(

                                                                                 

ـــــ 1( انظر: 1) هـ(  1415 - 1396تتمة األعالم للزركلي ]وفيات ): محمد خير رمضان يوسفـــ

 .12-1/11هـ(  1422)2ط حزم،ن ، بيروت، دار ابم( 1995 - 1976= )

ــــــ د. محمد الجوادي: إبراهيم أنيس، في: شبكة الجزيرة2  :ـ

https://www.aljazeera.net/blogs/2020/3/12/%D8%A5%D8 

ــــ أحمد تمام: إبراهيم أنيس رائد الدراسات اللغوية، في: أرشيف إسالم أون الين:3  ـ

 https://archive.islamonline.net/8939 
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أن البحث في هذا بذلك لنشر هذا العمل، وعللَّ ــــــ يرحمه هللا ـــــ 

املوضوع لن يستطيع أن يقوم به فرد وحده، لتشعب موضوعاته، 

ذ قد تنفووعورة الطريق إليه، وما يحتاجه من بحوث مستفيضة 

 ن أن تكمل، أو يكشف عن كل غوامضها وأسرارها. أعمار األفراد دو 

وقد اتخذ الدكتور أنيس من هذا البداية مدخال ليعلل            

ا، حيث انصراف ملتلقيه أسباب اإلقدام على هذا العمل كتابة ونشرً 

 
ُّ
 أهل العمل في مصر عن هذه الناحية من البحث اللغوي. ومنها حث

ناية بمثل هذه الدراسة، راجًيا ظهور بحوث أخرى الهمم على الع

 تكشف كل أسرار اللهجات العربية. 

هذا النوع من  ومن األسباب أيضا التي ساقها املؤلف، أن          

في البحوث اللغوية في  ةاالتجاهات الحديثيتماش ى مع  البحوث

سست لها فروع في بعض الجامعات 
ُ
الجامعات األوربية، وكيف أ

 يبقى على الزمن.ة تعنى بها شرًحا وتحليال، وتسجيال الراقي

أما عن املادة العلمية التي عمل عليها في هذا الكتاب، فكانت        

الدكتور أن يذكر لنا شيئا  املشهور من روايات األقدمين، وال ينَس 

من الصعوبات التي واجهته في هذا العمل، حين يصف هذا املشهور 

ة حينا آخر، لم تراَع الدقة في خينا، ممسو بأنه "جاءنا مبتوًرا ح
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هذا ( 1)نقلها، بل لم تنتسب في غالب األحيان إلى قبائلها أو بيئاتها" 

فضال عن صعوبة أخرى تتمثل في عدم وجود مؤلف لعلماء العربية 

، وكثرة ما كتبوه يجمع شتات هذه الروايات، ويشرح على كثرتهم

بطون كتب األدب واللغة غامضها، وإنما هي روايات متناثرة في 

 والتاريخ. 

ويعود الدكتور أنيس ليذكر عمال حديثا اعتمد عليه في              

كتابه هذا، وهي رسالة بعنوان )مميزات لغات العرب( لحفني ناصف 

 ه.1304من مؤتمر للمستشرقين عقد في فينا عام 

ويتواضع الرجل حين يصف عمله أو آراءه في اللهجات            

حكام التي تصدر عنها أقرب القديمة بأنها مجال الجدل والنقد، واأل 

 إلى الترجيح منها إلى اليقين، مالم تؤسس على أسس علمية 

 صحيحة، وما لنم تتبع الطريق املستقيم في دراستها.

د لبحثه أو يكتب مدخال، ال ويستطرد املؤلف              ِ
وكأنه يمه 

ِ مقدمة، 
سس العلمية الالزمة لدراسة األ عن  ث متلقيهليحد 

اللهجات العربية القديمة، التي تتمثل في دراسة اللهجات العربية 

الحديثة دراسة مستفيضة في كل البيئات العربية، ويصف هذا 

                                                                                 

(.، 1992) 8ط ، القاهرة، مكتبة األنجلو املصرية،في اللهجات العربيةد. إبراهيم أنيس:  )1(

 .10ص
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األمر بأنه ليس هيًنا، ويفصل كثيرا في جوانب الصعوبة الجمة التي 

قراءات يتمثل في دراسة الفاألساس الثاني أما  تكتنف هذا العمل.

القرآنية التي رويت في بطون الكتب وتطبيقها على القراءات من 

أفواه املجيدين لها في البيئات العربية املختلفة، طبًقا للنظريات 

الصوتية الحديثة، واملقاييس التي تستخدم في معامل علم 

التي نشأ فيها وما يتصل بكل ذلك من دراسة البيئات ، األصوات

ألساس الثالث فيتمثل في جمع املتناثر من هذه أما ا .هؤالء القراء

الروايات من بطون كتب اللغة واألدب، وتمحيصها وتدقيقها... وما 

ل قبل ئابيستتبع ذلك من دراسات تاريخية مستفيضة لتنقالت الق

 اإلسالم وبعده...

إن املؤلف بهذا االستطراد يلتمس لنفسه العذر إن وجهت          

أن  ــــــ زهًوا وغروًرا ــــــ في ذات الوقت يربأ بعملهلعمله سهام النقد، و

اتبع الطريق العلمي الدقيق الذي يجب اتباعه في دراسة قد يكون 

 اللهجات، وحجته في ذلك )ما ال يدرك كله ال يترك كله(.

بتجنيد بأمل أن تقوم الهيئات العلمية ــــ يرحمه هللا ـــــــ يختم و           

تتم وفق األصول العملية كي  ؛بمثل هذه الدراساتجميع املعنيين 

 الصحيحة.

أن نقف عند العناصر في حاجة إلى  ولسنا بعد هذا العرض             

التي شغل سبع  تضمينها في مقدمتهعلى املقدمة  التي حرص كاتب
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ه ... فاملوضوع جديد، والدراسات تفاتاألخرى التي و  ،صفحات

ظان مادته متناثرة، واملنهج الذي اتبعه السابقة فيه غير متوفرة، وم

ته ـــــدى الصعوبات التي قابلــــــكل هذا مبظهر قد أال يفي بالغرض.. و 

 في هذا العمل. 

ظهر في  وشخصية املؤلف هنا معاملها واضحة، من تواضع،            

بالقصور الذي ال ذنب له فيه، لكن  ـــــــ في هذا العملـــــ اتهام نفسه 

جعله وشغفه بهذا النوع من الدراسات  صه على البحث العلميحر 

العمل، آمال أن تتضافر جهود الهيئات العلمية في ذلكم قدم على يُ 

  الجميع. على إثرها صيحة يفزعبمثابة هذا امليدان، ويكون عمله 

 الهوية العربية واإلسالمية التي تنطبع بها شخصية الكتابوليست 

في افتتاح املقدمة  تظهر فقد  تلقين،بمتوارية عن أنظار امل

بالبسملة ثم الحمدلة فالتصلية، وتأكيده على أهمية دراسة 

وكيف  ،القراءات القرآنية وبيان صلتها باللهجات العربية القديمة

 أنها حتى اليوم مرجع لهذه اللهجات بخصائصها القبلية.
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 للدكتور إبراهيم أنيس ( ملقدمة كتاب في اللهجات العربية9) صورة رقم
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 ( ملقدمة كتاب في اللهجات العربية للدكتور إبراهيم أنيس10) صورة رقم
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 رسالة ماجستير بعنوان:ـــ مقدمة 3

 أصول املعايير النصية في التراث النقدي والبالغي عند العرب

 للباحث عبد الخالق فرحان شاهين، جامعة الكوفة.

ا ف على املقدمة في الرسائل الجامعة، نظرً عمدت إلى الوقو               

صر التي تنص املا يمثله خطاب املقدمة من عنصر رئيس من العن

عليها أدبيات كتابة البحوث األكاديمية خاصة في املاجستير 

ناقشون شرفون واململألساتذة اها ادوالدكتوراه. وغالًبا ما يقف عن

تقدم إضاءات ملا تتضمنه من عناصر أثناء مناقشتهم؛ ب ال للط

 تتصدره.للمحتوى الذي 

 جاءت مقدمة هذه الرسالة التي أنجزها الطالب في عامقد و           

 صرحسهم في بناء يأساسًيا  تقيم ركنا، ل(م2012 هــ ــــــــ1433)

رسالته، كما تنص عليها األدبيات املعنية بالكتابة في هذا النوع من 

تدخل و  ـــــــ هذه العتبة عد تهيئته فيبــــــ  القارئ يد ، ولتأخد بالبحوث

 .ةالنص الكاملعوالم إلى به 

البسملة أعلى صفحة املقدمة، ثم  ءاعتال ما نالحظه أول و              

املؤلف مباشرة بالقارئ أو  جاءت الحمدلة والتصلية، ليدخل

بسطور عن علم لغة النص،  تهفي تمهيد ملوضوع رسالاملتلقي 
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ن أن يقف وقوفا مباشًرا عند العنوان الذي ومعايير النصية. دو 

اختاره وسًما لدراسته. ثم تحدث عن أهمية بحثه كونه محاولة 

للكشف عن األصول أو األسس املعرفية ملعايير النصية الحديثة في 

 التراث النقدي والبالغي العربي.

وفي فقرة من فقرات املقدمة عرج املؤلف على الدراسات التي           

ا تركز قد يهما ته في هذا املجال، واكتفي برسالتين، رأي أن كلسبقت

على معيار واحد فقط من معايير النصية، وكأنه يرى في ذلك نقًصا 

 .يحاول هو أن يسده من خالل رسالته

أما ما تبقي من فقرات املقدمة فقد خصصها ملحتويات            

ر التي داصلحديث مقتضب عن املالرسالة من فصول ومباحث، ثم 

هذا أن عمله على استند إليها في إنجاز هذا املحتوى، وختم بالتأكيد 

بذرة أولية ال تتنزه عن النقص، رغم ما بذله من جهد، وتضرع طالًبا 

 التوفيق من هللا والثناء عليه جل في عاله.

والحقيقة أن مقدمة الطالب هذه اهتمت ببعض العناصر           

البحث األكاديمي، واختصرت اختصارا  التي تنص عليها أدبيات

أن  صاحبها ىمخال بعناصر أخرى، وأغفلت عناصر ثالثة كان عل
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قامت قد يضمنها هذه السطور، حتى يمكننا القول إن املقدمة 

 بواجبها املنوط بها في هذه الرسالة.

 وضوع البحث؛بمفقد اهتمت املقدمة بالتعريف العابر             

تاريخي مقتضب عند علم لغة  دتلقي في سر وألجل هذا أخذ امل

وكان يكفيه أن يدخل إلى التعريف بموضوع بحثه مباشرة، النص، 

ألنه في الصفحات األولي من رسالته كان طرحه يدور حول علم لغة 

النص ونشأته.  ومن جوانب العناية في املقدمة أيضا حديثه عن 

 محتوياتها من فصول ومباحث.

جانب هذا االهتمام أو بعضه، حديثه العابر  ويضاف إلى           

إلى دراستين فقط من  سريًعاأيضا عن أهمية بحثه، ومنها تطرق 

أن يتمثل في ا من قصور مالدراسات السابقة، وكل ما رآه فيه

، موضوع كٍل منهما كان مخصًصا ملعيار واحد من معايير النصية

بق برسائل علمية والبد من اإلشارة إلى أن هذا البحث قد سيقول:  "

جامعية اتخذت من بعض معـايير النص موضوعا تدور حوله، ومنها 

مثال "االتساق في العربية"، و"القصدية في الـنص القرآنـي"؛ إذ 

تناولت الدراسة األولى موضوع الترابط النحوي بين الجمل في اللغة 

 "هاليدي ورقية حسن" في كتابهما: العربيـة علـى غـرار مـا قدمه

االتساق في االنكليزية"، فقد حاول الباحث أن يسلط الضـوء على "
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ما يمكن أن يعد وسائل اتساق تؤدي وظيفة الترابط النحوي في 

 فقد دارت حول وصف ،أمـا الدراسـة الثانية. ظاهر النص

"القصدية" في النص القرآني على أنها مطلقة عامة تشتمل على 

 (1)."ملقاصد في كل زمان ومكاناجميع 

شك أنها  لكن املؤلف لم يضمن مقدمة رسالته تلك عناصر ال           

مة املتعارف عليه في أدبيات البحث دخطاب املقتؤثر في هيكل 

األكاديمي، وال يغفل عنها أستاذ يحاضر طالبه عن كيفية كتابة 

بحث أو رسالة علمية، ومنها: التعريف الجامع املانع بموضوع بحثه 

عنوان اصطالحا علمًيا جديًدا. ويتصل بذلك خاصة إذا تضمن ال

مباشرة جملة األسباب التي كانت دافًعا للطالب الختياره هذا 

املوضوع دون غيره. ومنه ينجر الحديث عن األهمية التي يكتسبها 

بحثه هذا في تخصصه الدقيق الذي ولج فيه وصار إليه ينتسب. 

ات يث األهمية هذا عرض ملجموعة من الدراسدويتصل بح

السابقة اللصيقة بموضوع البحث أو القريبة منه، وبيان ما شابها 

، وكيف بنظر علمي موضوعي من قصور وما اعتراها من نقص

 لرسالته أن تعمل على معالجة هذا القصور، وسد هذا النقص.

                                                                                 

أصول املعايير النصية في التراث النقدي والبالغي عند : حان شاهينعبد الخالق فر  (1)

م( 2012هـــ ــــ1433، رسالة ماجستير، غير منشورة، كلية اآلداب، جامعة الكوفة )العرب

 .14ص 
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 ومن العناصر الُعُمدات التي أغفلها كاتب املقدمة أيضا املنهج            

املنهج هو ، هل هو املنهج التاريخي، أم هاز بحثالذي اعتمده في إنج

الوصفي. هذا إلى جانب العقبات التي اعترضت طريقه من بداية 

 حتى استوى على سوقه.عمله 

وال نعدم في تلكم املقدمة املعالم الواضحات لشخصية             

املؤلف، وهويته العربية اإلسالمية كما ظهر في بداية املقدمة وفي 

، وحرصه على الرغبة في التعلم، وحاجة إلى التوجيه واإلرشاد نهايتها

كماال فهو بذرة أولية والنقص ال يدعي فيه: " من أساتذته فبحثه 

 (1) . "فهو جهد املقل من سمات البشر، وما فيه من جهـد

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

 .15، ص املرجع السابق  )1(
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 ( من مقدمة رسالة ماجستير بعنوان:11صورة رقم )

 بالغي عند العربأصول املعايير النصية في التراث النقدي وال
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 ( من مقدمة رسالة ماجستير بعنوان:11صورة رقم )

 أصول املعايير النصية في التراث النقدي والبالغي عند العرب
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ْيرية ال تعني              
َ
ة كتاب حقه في تنازل املؤلف عن املقدمة الغ

 ، أو عجزه عن كتابة مقدمة تفي بالغرض؛مقدمة ذاتية ملصنفة

، فهي غالًبا ما تكون عند املتلقي عملهرصيد بقدر ما تضيف إلى 

م معروف في الفن الذي ينتمي إليه امل
َ
ا من ؤِلف أو قريبً بمداد َعل

شيًئا من  هذا مما يكسب عمله ؛ئهأو أحد أصدقا تخصصه

ما أفكاًرا تتميز بالُجرأة، ومقاومة خاصة إن حمل  ؛الرصانة والثقل

 . ألفته عقول الباحثين

وقد تكون املقدمة الغيرية من شخص بينه وبين زمن املؤلف             

عدة عقود، وهو ما يعرف بمقدمة التحقيق حين يتصدى صاحب 

املقدمة الغيرية ملخطوطات أحد املصنفات بالتحقيق العلمي 

 صبحوي ،هذا املخطوط النور  والدراسة لعدة سنوات؛ حتى يرى 

    .  بومبو  مفهرس بكتاه في صورة تداوله سهال بعد إخراج

ومن العجيب في خطاب املقدمة الغيرية أن يكتب التلميذ           

بمداده مقدمة لكتاب أستاذه، وهذا بطبيعة الحال ال يكون في حياة 

إلى حين تعمد أسرة األستاذ الفقيد وإنما بعد رحيله، أستاذه، 

ن، فيأتي و االستمرار في نشر مؤلفاته ليفيد منها الطالب والباحث

مقدمة هذه الطبعة  يكتبأحد األساتذة وقد كان من طالبه ل
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التي ربما يضاف إليها شيئا من بحوث الراحل لم تَر  ،الجديدة

 ا إلى النور بعد.طريقه

 وفي السطور املتبقية من هذا الكتاب نقف بالتحليل على          

استجالء خصائص كل منها، وهللا  ينمقدمات غيرية ثالث، محاول

  املوفق واملستعان.

ديوان امرؤ مقدمة التحقيق لكتاب )مع الوقفة األولي:             

 محمد أبو الفضل إبراهيم. :لشيخ املحققين( القيس

 كتابالدكتور: عبده الراجحي، لمقدمة  مع الوقفة الثانية:            

ضوابط الفكر ): محمد عبد الفتاح الخطيب، املوسوم بـــــــ تلميذه

   .(النحوي 

)علم اللغة كتاب ل الثانيةطبعة ال قدمةمالوقفة الثالثة: مع            

وقد كتبها تلميذه  ،لراحل محمود السعرانمقدمة للقارئ العربي( ل

 حلمي خليل. الدكتور 
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 ـــــــ مقدمة تحقيق ديوان امرؤ القيس1

 ملحمد أبو الفضل إبراهيم 

ولد األستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم بصعيد مصر وحفظ             

القرآن الكريم وهو في سن مبكرة، وتعلم ببلدته وباألزهر، والتحق 

وعمل ، م(1934ـــــ  هـ1354بدار العلوم بالقاهرة وتخرَّج سنة )

لقسم األدبي بالتدريس، وتدرَّج في الوظائف إلى أن أصبح مديًرا ل

بدار الكتب املصرية، ثم مديًرا للشئون املكتبية، ثم رئيًسا للجنة 

إحياء التراث باملجلس األعلى للشؤون اإلسالمية، وعضًوا في لجنة 

 إحياء التراث في املجلس األعلى للفنون واآلداب والعلوم االجتماعية

 املصري.

التراث منذ  شغف محمد أبو الفضل إبراهيم بتحقيق               

قصص )مرحلة مبكرة من حياته، وكان أول ما بدأ به هو كتابة 

الذي ظهر في كتاب يحمل أسماء أربعة من املؤلفين  ،(القرآن الكريم

  .كان هو أحدهم

كان محمد أبو الفضل إبراهيم يتمتع بروح العطاء وقد               

صالة املغرب  واألستاذية، وقد جعل من منزله مقرا لندوة أدبية بعد

كل يوم جمعة، فكان يرتاد هذه الندوة أساتذة باحثون من دول 

عاما. وكان في شبابه على  30عديدة، واستمر يعقد ندوته ألكثر من 

 ىنحو ما رواه مفتونا بأسلوب الرافعي وعبد العزيز البشري، وعل
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القراءة بنهم في كتب األدب  ىلدراسته فقد واظب عل مستوي موازٍ 

  .وفي مقاالت الصحافة املعاصرة لجيلهالقديم، 

وقد كانت له جهود مشكورة في تحقيق وإخراج العشرات من              

 وباالشتراك مع آخرين، وهو في 
ً
نفائس كتب التراث بنفسه مستقال

هذه الكتب يضبط األمثلة والشواهد من القرآن الكريم والحديث 

ا، مع إعرابها النبوي والشعر العربي، ثم يشرح األبيات شر 
ً
ًحا وسط

كاملة مستعمال عبارة سهلة وأسلوًبا قريًبا، وقد يتوسع أحياًنا في 

الشرح، ويتعرض للمسائل الخالفية معقًبا أو مرجًحا أو مفسًرا. 

ويعلق أحد العلماء الكبار على شروح الشيخ بقوله: "وال يزال كثير 

هذا املدد الزاخر منا أعضاء املجمع يرجع إلى كتاباته وتعليقاته، وإلى 

من املكتبة النحوية التي نقلها من ظالم القدم إلى نور الجدة 

 ."والشباب

ولقد أتى على األزهر حين من الدهر وجل ما ُيدرس في              

ويكفي  .معاهده من تأليف الشيخ الجليل أو من إخراجه وتحقيقه

بة العلم الشيخ فخًرا أنه عالج معظم كتب النحو املتداولة بين طل

وذوي االختصاص اللغوي العميق، لتيسير دراستها وتذليل قراءتها 

بالشروح والتعليقات، بدًءا باآلجرومية وهو متن للنحو للمبتدئين، 

وانتهاًء بشرح األشموني لأللفية وشرح ابن يعيش للمفصل، ويندر 

أن تجد أحًدا من دارس ي العربية في العالم لم يتتلمذ على كتب 

 فد. ي الدين في اللغة والنحو أو يستالشيخ محي
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ولم يكن الشيخ يستعين بأحد في إخراج هذه الكتب               

الكثيرة، وبعضها من ذوات املجلدات، وكان يتولى بنفسه تصحيح 

تجارب الطبع إمعاًنا في الدقة.. وهذه الخصوبة في إخراج كتب 

ملشتغلين التراث التي تجاوزت ثمانين كتاًبا أثارت حقد بعض ا

بالعلم، فاتهموا الشيخ بأنه ال يلتزم باملناهج الجديدة في التحقيق، 

وأنه ال يتابع التعليق، مكتفًيا بالنص الصحيح، وإغفال النسخ 

الخطية التي اعتمد عليها في تحقيقه، وهذا النقد وإن كان بعضه 

صحيًحا يحتاج إلى مناقشة؛ فالعبرة بإخراج نص سليم من األخطاء 

ن الصورة التي وضعها عليه املؤلف، وما قيمة التعليقات قريب م

على نص مليء باألخطاء، وقد عرف الناس قدر الشيخ فأقبلوا على 

قراءة ما كتب، ومطالعة مؤلفاته وتحقيقاته، ونالت كتبه الحظوة 

 .وُبعد الصيت فانتشرت انتشاًرا واسًعا

ث ال يعوقه مرض مكبا عمله في تحقيق كتب التراالشيخ ظل              

أو مسئوليات منصب، أو عضوية املجامع عن مواصلة طريقه حتى 

ا هذا اإلنتاج الخصب الذي ال تزال تنتفع بما 1980لقي هللا في 
ً
، تارك

فيه األجيال، ويتعجب اإلنسان كيف اتسع عمره إلخراج هذا العدد 

من الكتب املتنوعة في التخصص، الكثيرة في العدد، املختلفة في 

 (1) .نه فضل هللا يؤتيه من يشاءإحجام، األ
                                                                                 

 انظر: )1)

ــــ ـــ :ضل إبراهيم، في الجزيرةالف ــــ د محمد الجوادي: العالمة محمد أبوـ  
https://www.aljazeera.net/blogs/2020/5/26 

https://www.aljazeera.net/blogs/2020/5/26
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أما عن مقدمة الشيخ لديوان )امرؤ القيس( فقد جاءت في            

أربع عشرة صفحة، واختار لها عنوًنا )تصدير( وقد اعتلتها 

البسملة، وقد تخللتها عنوان فرعية يمين الصفحة، بدأها 

ا بالشاعر وحياته ومكانت
ً
ه في النقد بالعنوان: امرؤ القيس معرف

بــــــ )عناية القدماء بشعر امرئ  هُ َم َس . ثم أردف بعنوان ثاٍن وَ واللغة

القيس( وكيف تضافرت جهود القدماء على رواية شعره، ووضع 

املقاييس الصالحة لتمييز صحيحه من منحوله. ثم جاء العنوان 

الثالث وقد وسمه بـــــ )عناية املحدثين بشعر امرئ القيس( وعدد 

 والت التي بدأت باملستشرقين، ثم العلماء العرب.املحا

كل هذه الجهود على كثرتها ـــ كما قال ــــ لم تستكمل شعر  لكنَّ              

امرئ القيس في نسخ ديوانه، ولم تعَن بتحقيق رواية شعره، وهذا 

هو السبب الذي دفع الشيخ املحقق إلى القيام بتحقيق رواية شعر 

 امرئ القيس. 

ال شك ـــــــ  ا يوصله إلى ذلكنهجملنفسه حدد الشيخ وقد           

تكتنفه بعض الصعوبات ـــــــ حيث يقول: " فقد رأيت أن استقص ي 

                                                                                 

ــ ـــ ـــ ــ مصطفى شعبان: من أعالم املحققين واملصححين املعاصرين: محمد أبو الفضل ــ

  إبراهيم، في مجمع اللغة العربية على الشبكة العنكبوتية، في:

  arabia.com/vb/showthread.php?t=23900-a-http://www.m 

 

http://www.m-a-arabia.com/vb/showthread.php?t=23900
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النسخ املخطوطة، ما أستطيع، وأن أجمع شتات الروايات 

املتفرقة؛ تمهيدا لنشر الديوان على املنهج العلمي األصيل، وقد تهيأ 

  (1) أي بعد جهد طال سنوات."

ثم أخذ الشيخ يعدد النسخ املخطوطات التي عثر عليها لهذا           

، واصًفا النسخة شكال الديوان، وقد وصلت إلى ست نسخ

.
ً
 ومحتوًى، وموطًنا، ونسبة

تناول )منهج تحقيق قد وكان آخر عنوان يعقده في هذه املقدمة         

، يقول: " على التكامل بين النسخ الست الديوان(، حيث ارتكز

فرأيت أن أجمع بينها كلها، في منهج مستقيم، دون أن أكرر منها 

 (2)شعًرا، أو أسقط شعرا."

 أما عن املحتوى   الذي حواه هذا التحقيق للديوان، فقد جاء           

رواية ضم  رواية األصمعي، والثاني ضم  على ثالثة أقسام، األول 

لى هاتين الروايتين.  وفصل املفضل، والثالث: يضم زيادات النسخ ع

ة. ولم األقسام الثالث كل قسم من في ذكر النسخ التي تدخل في

يكتف املحقق بذلك، بل عقد فصال لخالفات الروايات في اللفظ 

                                                                                 

، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة، دار ديوان امرؤ القيسامرؤ القيس:  )1(

 .9-8)د. ت( ص5املعارف، ط

 .17، ص املرجع السابق  )2(
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بما وجده من شعر ومواضع الزيادة والنقص. ثم ذيل الديوان 

منسوًبا إلى امرئ القيس في كتب التاريخ واألدب.  أما شرح الديوان 

فقد اكتفى املحقق بما ورد من شروح في النسخ التي اعتمد عليها، إال 

 نتًفا يسيرة زادها في قليل من الحواش ي.

وختم املحقق مقدمته برجاء أن يكون عمله قد مهد الطريق               

ملزيد من الدراسات حول شعر امرئ القيس وحياته على نحو أقرب 

ا من يجعل عمله نافًعا قريبً  إلى الصدق واليقين، وسأل هللا أن

السداد والتوفيق. وأردف املقدمة بصور من نسخ املخطوطات التي 

 التحقيق.في اعتمدها 

ولم تختلف مقدمة املحقق هنا عن املقدمات الذاتية في            

التعريف بعمله على املصنفات العربية الحديثة، فقد حرص الشيخ 

 ن أخذ يعرف بالشاعر وحياتهفي مفتتح مقدمته، لكنه استطرد حي

أهل النقد واللغة، وكان األجدر أن يخصص فصال أو  دومكانته عن

 تمهيدا بعد املقدمة لذلك. 

ثم جاء حديثه عن عناية القدماء واملحدثين بـــامرئ القيس              

وشعره ليعود مرة أخرى إلى االستطراد في املقدمة، وكان عليه أن 

ب التعليل لإلقدام على تحقيق هذا العمل، يختصر في ذلك من با

 يوأن يخص بالتفص
ُ
قترح بين املقدمة ل هذه القضايا الفصل الذي ا

قدم على ذلك استعراًضا ملن سبقه في أ، لكن ربما ونصوص العمل
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بأنها: السابقة جميعها  مالعاملجال، وعبر عن جملة الخلل في األ 

سخ ديوانه، ولم تعَن "على كثرتها لم تستكمل شعر امرؤ القيس في ن

  (1)بتحقيق رواية شعره" 

حدد صاحب املقدمة املنهج الذي سار عليه في وقد              

التحقيق، أو الذي حرص عليه في تعامله مع النسخ التي وقع عليها، 

تبع ذلك وبال فاصل بعرض أوهذا ديدن املحققين جميعا، لكنه 

املقدمات األخرى دأبت املحتوى الذي ضمه هذا العمل، في حين أن 

على الفصل بين املنهج واملحتوى، سواء بتخصيص فقرات لكل 

 منهما أو بعنوان جانبي كما صنع الشيخ في تلكم املقدمة.

تبدو شخصية املحقق واضحة في مقدمته، فهو باحث صبور،           

، وينتظر ليس متسرًعا في إنجاز ما خطط له، يبل قصارى جهده

ن يصل بعمله إلى الغاية املرجوة، وال يهمه أن من أجل أسنوات 

؛ يخرج عمله إلى النور سريًعا ليضاف إلى قائمة أعماله الجليلةـــ

عنها من  بقدر ما يحرص على أن يصل بعمله إلى درجة مرض يٍ 

والقبول من الباحثين االستحسان تنال ، والتجويد تقاناإل

 م بالرداءة والدونية.والدارسين، ال أن توجه لها سهام النقد أو الوص
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ومن معالم شخصية محققنا االعتزاز بالتراث وعشقه،             

والحرص على تعريف الناس به، وليست الهوية العربية اإلسالمية 

في هذه املقدمة يحتاج إلى دليل، ففي بداية املقدمة وخاتمتها ما 

 ينهض بذلك.

الشيخ متمرس في  أن وإذا كانت مقدمة هذا العمل تظهر كْم          

ا، كما تشهد بذلك أعماله في عدة 
ً
هذا الفن، وليس محقًقا مبتدئ

فنون تراثية؛ فإن هذا ال يعفيه من إظهار التواضع حين يختم 

شعر امرؤ أن يكون صنيعه قد مهد السبيل لدراسة راجًيا مقدمته 

ا من السداد قريبً هذا الصنيع القيس وتحقيق روايته، وأن يكون 

 ونافًعا.  والتوفيق،
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 ( من مقدمة تحقيق ديوان امرؤ القيس، ملحمد أبو الفضل إبراهيم13صورة رقم )
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 ( من مقدمة تحقيق ديوان امرؤ القيس، ملحمد أبو الفضل إبراهيم14صورة رقم )
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 ـــ مقدمة الدكتور: عبده الراجحي، 2

 ضوابط الفكر النحوي : لكتاب

 

 اللغوية الدراسات أعالم أحد الراجحي عبده الدكتور:            

 التي املؤلفات من بالعديد العربية املكتبة أثرى  الحديثة، العربية

 العلمية، الرسائل من كثير على أشرف ،عديدة مرات طباعتها أعيد

 يديه على تخرج وقد عدة. جامعات في األطروحات من كثيرا وناقش

 العربية الجامعات من عديد في والعلماء والباحثين الطالب من كثير

 واألجنبية.

 العربية اللغة قسم اآلداب في الليسانس درجة على حصل             

 م.1959 عام الشرف مرتبة مع ممتاز بتقدير اإلسكندرية، جامعة

 عنوان: تحت اللغوية العلوم في اآلداب في املاجستير درجة وعلى

 من عون  حسن دكتور ال إشراف املحتسب( كتابه في جني ابن )منهج

 العلوم في الدكتوراة درجة على ثم م.1963 في نفسها الجامعة

 القرآنية( القراءات في العربية )اللهجات عنوان: تحت أيًضا، اللغوية

 الجامعة من خليل، أحمد السيد الدكتور  إشرافب م1967 في

 .نفسها

 التدريس ميدان في واملهنية العلمية حياته الراجحي عبده بدأ           

 م.1961 سنة اإلسكندرية بجامعة اآلداب كلية في معيًدا الجامعي

ا ثم م.1967 سنة مدرًسا ثم  
ً
 ،م1977 سنة اللغوية للعلوم أستاذ
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 والنمسا وبريطانيا أملانيا بجامعات علمية مهام عدة في وشارك

 عدة في شارك كما ،وروسيا وتتارستان وأزبكستان واليابان

 علمية مناصب عدة تولي وخارجها. مصر لداخ وندوات مؤتمرات

 الراجحي الدكتور  ترك وقد .وخارجها مصر داخل وأكاديمية

 القرآن إعراب منها: العربية، املكتبة أثرت املؤلفات من مجموعة

 في العربية اللهجات ،النحوي  التطبيق ،الصرفي. التطبيق ،الكريم

 كتابه في جني ابن منهج ،املجتمع وعلوم اللغة ،القرآنية القراءات

 يوم ـــ هللا يرحمه ـــ توفي  الحديث. والدرس العربي النحو  .املحتسب

ة مدينة في م،2010 إبريل 26 االثنين  (1) بها. ودفن اإلسكندري 

)ضوابط الفكر  هذا الكتابلالغيرية  ةأما عن املقدم               

ن: يممقد، فإن لهذا الكتاب النحوي( للدكتور: محمد عبد الفتاح

مقدمة ذاتية للمؤلف وهي ال تعنينا هنا، ومقدمة غيرية، كتبها 

  الدكتور عبده الراجحي ـــ يرحمه هللا ـــ لتلميذه مؤلف هذا الكتاب.

قد  ،وسنرى ما فيها من خصائص وسنعرض ملحتويات هذه املقدمة،

فضال عن ، التي عرضنا لها لف مع املقدمات األخرى تتتفق وقد تخ

 تبها.سمات شخصية كا

                                                                                 

 د. مصطفى أحمد قنبر: من أعالم اللسانيين العرب: د. عبده الراجحي، في )بالعربية(: (1)

                             .html10611http://bilarabiya.net/ 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbilarabiya.net%2F10611.html%3Ffbclid%3DIwAR1A8OX1WveKP1C_YSk7Shet0wKWKtI5IxmxU838lD4PiAYVGpULtCCcPic&h=AT2tajdTF-DI45LRX8vG1oqYg7qtYLOLtX8ASRdivgDjXTtCkjj6RLpah-Y6wiDXaZudVMsoy4ERqfoo_iZF8oCtMFEPxj1byfk2u03vxk33FKKorlB4yP9Eiy9prZQAgOht4iw2Iz9Ts07mt8kjYJlccqLKJGva-RUzWkWfqNpgxNE
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 عتبات الكتاب ةفي صدار في مكانها جاءت هذه املقدمة             

ولم يفصل بينها بين الغالف الداخلي سوى صفحة  الداخلية،

واحدة سطرت فيها البسملة، وهذا املكان الذي خصصه املؤلف 

 خطاببالكبير داللة على اعتزاز املؤلف  ؛ ما هو إالملقدمة أستاذه

في قيمة وقامة العالم الجليل الدكتور عبده أستاذه، خاصة إن كان 

أن هذه املقدمة البد أنها تحمل  :والش يء الثاني ، هذا ش يء،الراجحي

كما هو دأب مقدمات األساتذة  ،من بين سطورها إشادة بالعمل

جانب اإلشادة  إلى، فما بالنا إن حملت هذه املقدمة ملتالميذه

 
ً
ؤلف سيحتفي به بمؤلفه؟ ال شك أن املصريحة  بالعمل إشادة

 يًرا.بكاختفاء 

بتوسط التي جاءت في ثالث صفحات، بدأت املقدمة وقد            

به،  واالستعانةمنه فحمد هللا وطلب الهداية  ،هاأعال في البسملة 

 م.فالصالة على النبي محمد وآله وصحبه صلى هللا عليه وسل

د املؤلف للموضوع              الرئيس ي في هذه وفي صفحتين كاملتين مهَّ

بحديث عن النحو العربي واهتمام الدراسين به في املشرق  ،املقدمة

من خلل منهجي في )األنحاء الغربية( املستشرقون واملغرب، وما ملسه 

، وما الحظوه في النحو من تماسك منهجي خاصة ووصمها بالتقليدية
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في كتاب سيبويه جعلته يمتلك عناصر الحياة.، ولوال ذلك ما 

 .الطوال مر القروناست

كيف أثار موضوع املنهج  ،ثم استطرد الدكتور الراجحي            

اهتمام العلماء املعنيين بالنحو العربي، وما طبقه جيل األساتذة 

الذي وجهه مثل على النحو العربي من النقد،  ممن درسوا في الغرب

ة الغربيون لنحوهم التقليدي. ثم محاولته لفت األنظار إلى قضي

املنهج، من خالل كتابه " النحو العربي والدرس الحديث ــ بحث في 

املنهج"، واستمراره في دعوة شباب الباحثين على جمع عناصر 

 املنهج وتقنينها وإعادة بنائها.

الرئيس ي في الصفحة  وضوعاملكاتب إلى المن هنا يدخل            

ذلك من عدة نواح الثالثة واألخيرة، ليشيد بالباحث، وبما قام به، و 

:  أنه حقق ، منهاجاء ذكرها في السطور املتبقية من هذه املقدمة

ما كان يدعو إليه، وأن عمل الطالب هنا عمل  )أستاذه(للكاتب

متميز ال يمكن أن ينهض به فرد، وأن الطالب قد احتشد له 

، وأنه يصدر عن رؤية واضحة وضوًحا كبيرا، وأن احتشادا هائال

املتميزة تحتاج فترة من الزمن ليست بالقصيرة بل  مثل هذه الرؤية

قد تجاوز عمر الطالب ، ويتساءل إعجاًبا: كيف تيسر لهذا لباحث  

في هذا الوقت أن يضع يده على ضوابط الفكر النحوي،  واألسس 

 التي بنى عليها النحاة آراءهم، وقام بتحليلها.
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تمي إليها الباحث، ويختم املؤلف باإلشادة بالجامعة التي ين          

وهي الجامعة التي تستطيع أن ترد الناس إلى الجادة حين تغيب عن 

ل هذه الخاتمة بأن ما كتبه ما قصد الحياة العلمية والثقافية. ويذي ِ 

 به إال وجه هللا.

وال جدال في أن هذا النوع من املقدمات يحرص عليه كثير               

ق البحث والتأليف، يفي بداية طر من كان منهم من املؤلفين، خاصة 

مَّ تحظ
َ
مؤلفاتهم بالرواج واالنتشار، فهذا الخطاب يحمل  ىومن ث

شهادة قبول أو صالحية ملن ال يعرف املؤلف، ومن ثم يمكنه بعد 

ذلك خوض غمار البحث والنشر دون الحاجة إلى مقدمات غيرية 

يوع أعلى، أو نخب جمعت بين الذكانت من قامات  أخرى، اللهم إن

 وحبذا السياس ي.  ،العلمي واإلعالمي معا

وتختفي من هذا النوع من خطابات املقدمة، العناصر التي            

تشكل أعمدة املقدمات الذاتية، كالتعريف باملوضوع، والدراسات 

 
ُ
عتمدت في البحث، واملنهج الذي السابقة ونقدها، واملصادر التي ا

قبات التي اعترضته، سار عليه صاحب البحث، فضال عن الع

 البحث. نص فضال عن املحتويات التي تشكل منها
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ــ ظهر في مقدمة الدكتور الراجحي  قدأما املشترك بينهما و           ــــــ

يرحمه هللا ـــ فهو أهمية البحث في ميدانه التخصص ي، وكونه يسد 

ا في املكتبة العربية.
ً
 فراغ

بما انماز به هذا البحث من  ىعنغير أن خطاب هذه املقدمات، يُ        

غيره إذ خرج بهذه الطريقة، وكم الجهد الذي ُبذل فيه من جانب 

د حشهادة من أهذه املقدمة الباحث ومشرفه، وكما قلنا تعد 

األعالم بدخول هذا البحث وصاحبه إلى معترك الساحة العلمية 

 واألكاديمية.

دو حريصة وال ننَس أن شخصية صاحب هذا الخطاب، تب          

على تشجيع شباب الباحثين على سبر أغوار البحث العلمي، خاصة 

في القضايا الشائكة أو املهملة، وهي شخصية تعتز بهويتها العربية 

 واإلسالمية، وتعتز بالتراث اللغوي والنحوي الذي تركه لنا السلف.
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 ( للمقدمة الغيرية لكتاب ضوابط الفكر النحوي 15صورة رقم )
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 ( للمقدمة الغيرية لكتاب ضوابط الفكر النحوي 16صورة رقم )
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 ، حلمي خليلـــ مقدمة الدكتور: 3

 لكتاب: علم اللغة مقدم للقارئ العربي

كاتب املقدمة الغيرية للكتاب الذي نحن بصدده هنا، هو            

الكتاب، مؤلف الدكتور حلمي خليل ــــ يرحمه هللا ـــــــ أحد تالميذ 

جامعة  ةذتأساأحد  ــــــــ يرحمه هللا ــــــ الدكتور محمود السعران

 علماء العربية رعيل هو من و  ،اإلسكندرية
ُ
 . في العصر الحديثول األ

م 1935ديسمبر  23باإلسكندرية في الدكتور حلمي خليل ولد            

في تخصصه اللغوي  برع  وقد ، م في مصر2010مايو  10وتوفي في 

فنال درجة الدكتوراة في علوم اللغة العربية من  ،األدبيوعلمه 

وتدرج في عمله  ، م1975جامعة اإلسكندرية بمرتبة الشرف األولى 

األكاديمي من أستاذ للعلوم اللغوية غير املتفرغ بآداب اإلسكندرية 

م 1998م إلى أستاذ العلوم اللغوية املتفرغ في نفس الكلية في 2005

ا عبر هاتيك السنين ا وعلميً رتقى عمليً م، ثم ا2005إلى سنة 

املتعاقبة في جامعة اإلسكندرية كأستاذ وعالم لغوي وأستاذ وباحث 

تمكنه في علمه ل إال  وما جاء ذلك علمي وأدبي ومعرفي وأمين ملكتبتها، 

وتبصره في عمله وخبرته الطويلة في العلم والعمل بين ظهراني علوم 

وهي علوم ومعارف تدور  ،ات املتعددةاللغة العربية واآلداب والثقاف

 حول علم األدب اللغوي في تاريخ اللغة العربية وآدابه
ً
، ارحاها لغويا



 

 

َتا
ْ
َفاٍت ُمخ  في ُمَصنَّ

ٌ
ة ْحِليِليَّ

َ
 ت
ٌ
ِ ـ ِدَراَسة

أِليِف الَعَربي  َمِة في التَّ ِ
اُب املقد 

َ
 د. مصطفى أحمد قنبر    َرٍة ِخط

 

 

برلين -المانيا  /واالقتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية  
 

يدرك ذلك من وقف على أعماله ومؤلفاته وكتبه وأبحاثه ودروسه، 

وحذق  ،هذه األعمال البحثية العربية يقودها بصر بعلومها

 (1).وبالغة بيانها، شتقاق فيهاوعلم اال ، ومعرفة بأسرارها ،بدقائقها

لكتاب  ( حلمي خليلالتلميذ)جاءت املقدمة الغيرية من              

أستاذه الدكتور محمود السعران في اثنتي عشرة صفحة، اعتلتها في 

صفحتها األولي عنوان )تقديم( فاسم الكاتب والجامعة التي ينتمي 

 إليها.

ة وموقعها من بفقرة تمهيدية عن اللغ هبدأ املؤلف خطاب        

الحضارة اإلنسانية، وأهميتها في الحياة روحًيا وفكرًيا ومادًيا، 

هذه الظاهرة، ومحاوالت العلماء واملفكرين البحثية لسبر أغوار 

وانتهي إلى أن أستاذه صاحب هذا الكتاب الذي يقدم له اآلن في 

أوقفوا حياتهم على دراسة  نالذيطبعة ثانية ـــ أحد هؤالء العلماء 

  للغة ونشر املعرفة العلمية املوضوعية املنظمة حولها.ا

هد إليه بكتابة هذا الخطاب، يقول: وحول انطباعه حين عُ            

ولم يدر بخلدي وأنا أخطو خطواتي األولى نحو الدراسات العليا "

كتابه "علم اللغة، مقدمة  -على طريقة السلف-" وأقرأ عليه 1962"

                                                                                 

 الرياض: : حلمي خليل ــ العالم اللغوي، في: جريدةسالمةباروق صالح فا( انظر: 1)

 https://www.alriyadh.com/1095961 
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ن سيدور دورته ويلقي على عاتقي مهمة للقارئ العربي" أن الزم

تقديم الطبعة الثانية من هذا السفر الجليل بعد وفاة صاحبه 

بثالثين عاما، وهو مطلب عزيز أشفقت على نفس ي منه ولكني لم 

ا؛ اعترافا بفضله عليَّ وإحياء لذكرى رائد من رواد علم  أستطع له رد 

 (1" )اللغة في مصر والعالم العربي.

ويواصل املؤلف حديثه ليصل باملتلقي إلى أول سمة من سمات          

مكانته بين بيان ، و ومؤلفه املقدمة الغيرية، وهي اإلشادة بالكتاب

، في فقرتين متتاليتين املؤلفات التي تعني بهذا الفن)علم اللغة(

وعلى الرغم من مض ي هذه السنوات الطوال على ظهور فيقول: " 

طرأ خاللها تطور هائل في حقل  الطبعة األولى من الكتاب،

الدراسات اللغوية، إال أنني ما زلت  أوص ى تالميذي بقراءة هذا 

الكتاب ليس وفاء ألستاذي فحسب، وإنما بكل الحيدة 

واملوضوعية؛ ألن مازلت أرى أن هذا الكتاب لم يزل محتفظا بقيمته 

ة العلمية حتى اليوم؛ ألنه يبسط أفكارا وأصوال في ميدان علم اللغ

قبل أن يخوض في  ،ال يستغني أي دارس لهذا العلم في معرفتها

مدارسه ونظرياته التي تشعبت وتطورت تطورا هائال منذ وفاة 

ومنذ الوهلة األولى التي تقع فيها العين  . الدكتور السعران حتى اآلن

على عنوان الكتاب: "علم اللغة، مقدمة للقارئ العربي "ط. أولى 

                                                                                 

ط  ،العربي القاهرة، دار الفكر، علم اللغة مقدمة للقارئ العربيد. محمود السعران: ( 1)

 .)ز(ص (1997) 2
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وأظنه -مألوفا  -آنذاك-لم لم يكن أننا أمام عِ " نشعر مباشرة 1962

للقارئ العربي، وإن كانت املعرفة به ودارسته قد أحرزت  -ما زال

قدرا غير قليل من التقدم في املعاهد والجامعات العربية ومن ثم 

إلى تقديم أصول هذا العلم  ــــــ يرحمه هللاــــ يسعى الدكتور السعران 

يطة ال تخل باملوضوع وعلميته، ولذلك ومبادئه بصورة واضحة وبس

حرص منذ بداية الكتاب على وضع هذه األصول في إطارها التاريخي 

جنبا إلى جنب مع طرق التحليل اللغوي التي استقر عليها الفكر 

 (1) ." كاللغوي آنذا

ثم يعرج املؤلف باملتلقي للحديث عن مادة هذا الكتاب            

دقة التناول وشمولية تتميز بها من كيف أنفصوال وموضوعات، و 

وكيف  ،كان فيها من تحليل لبعض القضايا العلمية وما ،العرض

أي بعد وفاة املؤلف بعقدين  ،أنها استقر عليها العلم في الثمانينيات

وفي تحليله للمعنى يقف به عند حدود الفرق بين من الزمان: "

واملضمون  املضمون املنطقي الذي يعادل عنده املعنى املعجمي

الذي يختلف من فرد إلى فرد طبقا لثقافته وطبقته  ،النفس ي

االجتماعية. ويخلص إلى أننا ال نستعمل الكلمات بمعناها املنطقي 

منفصال عن مضمونها النفس ي، وهي نظرة يجاوزها اآلن علم الداللة 

التركيبي الذي استقر واتضحت مناهج التحليل الداللي فيه مع 

                                                                                 

 س(.-املرجع السابق، ص) ز (1)
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اللة في الثمانينيات من هذا القرن، أي بعد وفاة استقرار علم الد

 (1)" الدكتور السعران بعقدين من الزمن.

الحديث عن قيمة الكتاب ب وقبيل الختام، يعود املؤلف           

( 1962بنا إلى عام ظهور الكتاب في طبعته األولي ) رجعالعلمية، في

العربية، وما أحدثه من صدى في األوساط العلمية أو األكاديمية 

اكتملت ألول مرة  1962والحق أنه بظهور هذ الكتاب عام فيقول: " 

في اللغة العربية الصورة العلمية لعلم اللغة، أو بمعنى أدق الجانب 

النظري فيما يسمى بالبنيوية الوصفية في دراسة اللغة من حيث 

األصول العامة ومستويات التحليل. وقد استطاع هذا الكتاب أن 

الكثير من األفكار التي قام  ة ـــــعلى األقل دخل الجامعــــــ ع يهز ويزعز 

عليها التفكير اللغوي التقليدي، فزلزل فكرة اكتمال علوم اللغة 

فكانت التفرقة بين دراسة  ،العربية بما طرحه من مبادئ وأصول 

اللغة من حيث هي ظاهرة إنسانية عامة ودراسة اللغة من حيث هي 

لم يلتفت إليه أحد من القدماء وكثير من املحدثين أمًرا  ؛لغة معينة

ح أيضا فكرة التطور اللغوي من قبل ظهور هذا الكتاب، كما وضَّ 

أو الوصفية والدراسة  Syncronicحيث الفرق بين الدراسة اآلنية 

أو التاريخية، كما حدد وأشاع الفرق بين  Dycroincالتعاقبية 

كما طرح الكتاب  .ملكتوبةدراسة اللغة املنطوقة ودراسة اللغة ا

                                                                                 

 املرجع السابق: ص )م( (1)
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أيضا مبدأ املوضوعية والعلمية في الدراسة اللغوية، من حيث 

اعتماده على وصف اللغة وتحليلها دون تقويمها أو الحكم عليها، 

فليست هناك من الناحية اللغوية الخالصة لغة أفضل من لغة وال 

لهجة أجمل من لهجة. ومن ثم أصبحت اللغة العربية كغيرها من 

غات، يمكن أن يطبق عليها ما يطبق على اللغات األخرى من الل

نظريات، وأن تحلل بمناهج وطرق لم يعرفها القدماء، وإن امتازت 

 عن غيرها من اللغات، وطبقا ملعايير غير لغوية دينية أو حضارية.

هذا النحو من الدقة والوضوح والشمول ظهر هذا الكتاب في  ىعل

 (1). "القرن أوائل العقد السابع من هذا 

ويختم املؤلف مقدمته الغيرية بالتأكيد على مكانة الكتاب،              

وحاجة املكتبة العربية إليه رغم ما طرأ من تطور في حقل هذا 

العمل منذ وفاة صاحبة، ويردف بالترحم على صاحب الكتاب 

من هللا.  وعلى يسار الصفحة، يأتي اسم كاتب  وطلب املغفرة

 يخ تحريرها.املقدمة وتار 

ال حاجة بنا إلى تأكيد أن هذا النوع من املقدمات الغيرية و              

النوع من املقدمات إال في هذا قع عيناي على تمن النوع النادر، فلم 

هذا الكتاب، وهذا نوع من وفاء الطالب ألستاذه كما صرح كاتب 

ا بأياديه البيضاء على صاحب املقدمةاملقدمة
ً
ما أنه في ك .، واعتراف

                                                                                 

 بق، ص)ن(.السا (1)
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في عداد علماء العربية  جليلالعالم الهذا إضافة لرصيد  هذات

املحدثين، وثقال للكتاب في مكتبة الدراسات اللغوية العربية 

 الحديثة.

 ا قدمة مع سابقتها فيوقد اتفقت هذه امل       
َ
 فإلشادة باملؤل

ف وصاحبه، غير أن
َ
هنا كانت أكثر تفصيال  اإلشادة باملؤِلف واملؤل

ج صاحب املقدمة على كثير من القضايا التي تناولها حيث عرَّ  ،بياًناو 

تنماز من غيرها كيف كانت معالجتها من قبل املؤلف أبان الكتاب، و 

... الدقة والوضوح والشمول، ضارًبا لذلك أمثلة من هذه املعالجاتب

. وهذا ما جعل هذه قائمة املصادر واملصطلحاتحتى وصل إلى 

ى ثنتي عشرة صفحة. وفي استصحاب هذه األمثلة ما املقدمة تمتد إل

التملق أو املداهنة ألسرة الفقيد، أو كتاب املقدمة من ساحة  يبرئ 

أو استجابة أقل من ذلك، يكتب أنه كتب ما كتب استحياًء من أن 

  ل: )اذكروا محاسن موتاكم(. اقا يُ مل

املقدمات الدافع أو املحرض على كتابة هذا النوع من أما عن         

 فالغيرية، 
َ
ف ربما يكون من أسرة صاحب الكتاب؛ كي يظل املؤل

  في دائرة البحث العلمي هوصاحب
ً

، وربما يكون من دار نشًرا وتداوال

اكالنشر والهدف 
َّ
نفعي بحت، وربما رغبة في التوعية بأهمية  إذ

، وقد يكون الهدفان معا هما محركا ، حين يقل الطلب عليهالكتاب

وال يملك صاحب املقدمة الحق في إدخال هذه املقدمة  دار النشر.
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ن له الحق في إعادة َم  ةلكتاب إال بعد موافقلبين العتبات النصية 

 الطبع من األسرة أو الدار املسؤولة عن ذلك.

 ( من مقدمة الدكتور حلمي خليل لكتاب أستاذه17صورة رقم )
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 لكتاب أستاذه ( من مقدمة الدكتور حلمي خليل18صورة رقم )    
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 أوال: الكـــتب:

، القاهرة، مكتبة األنجلو في اللهجات العربيةد. إبراهيم أنيس:  .1

 (.1992)8املصرية، ط

، منهج البحث األدبي عند العربد. أحمد جاسم النجدي:  .2

 .(1978العراق، وزارة الثقافة والفنون )

لتأليف عند نظرة تاريخية في حركة اد. أمجد الطرابلس ي:  .3

 م(.1955هـــ ــــــــ 1374، دمشق، مطبعة الجامعة السورية )العرب

، تحقيق محمد أبو الفضل ديوان امرؤ القيسامرؤ القيس:  .4

 )د. ت(.5إبراهيم، القاهرة، دار املعارف، ط

د  ي التهانو  .5 )محمد بن علي ابن القاض ي محمد حامد بن محم 

صطالحات كشاف ا (:هـ1158صابر الفاروقي الحنفي، ت 

، تقديم وإشراف ومراجعة: د. رفيق العجم، الفنون والعلوم

تحقيق: د. علي دحروج، نقل النص الفارس ي إلى العربية: د. عبد 

هللا الخالد، الترجمة األجنبية: د. جورج زيناني، مكتبة لبنان 

                                                           م(1996) 1ناشرون ـ بيروت ط 

)عبد امللك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور  الثعالبي .6

، قرأه وقدم له فقه اللغة وسر العربيةهـ(: 429الثعالبي، ت 

وعلق عليه: خالد فهمي، القاهرة، مكتبة الخانجي، 

 م(.1998هــ ـ1418)1ط
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ابن خلكان )أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن  .7

وفيات األعيان وأنباء هـ(: 168إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان 

 .، تحقيق: د. إحسان عباس، بيروت، دار صادرأبناء الزمان

، بيروت، دار العلم للماليين، األعالم خير الدين الزركلي: .8

 .(2002)15ط

، املدخل إلى مصادر اللغة العربية: سعيد حسن بحيري د.  .9

  .م(2008هــ ــ1428) مؤسسة املختار، 2طالقاهرة، 

الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي، ت  السيوطي )عبد .10

، تحقيق: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاةهـ(: 911

 .محمد أبو الفضل إبراهيم، لبنان/ صيدا، املكتبة العصرية
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تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة، دار إحياء الكتب 

 .م(1967 -هـ  1387)1العربية ــــ عيس ى البابي الحلبي وشركاه، ط

، القاهرة، دار دراسة في مصادر األدبد. الطاهر أحمد مكي:  .12

 م(.1999هـــ ـــ 1419)8الفكر العربي، ط

جالل الدين السيوطي عصره وحياته اهر سليمان حمودة: طد.  .13

، بيروت ي،املكتب االسالم ،وآثاره وجهوده في الدرس اللغوي 

 ( .م1989 -هـ  1410)1ط
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: عتبات )جيرار جينيت من النص إلى املناص(عبد الحق بلعابد:  .14

هـــ ــــ 1428) الدار العربية للعلوم ناشرون، منشورات االختالف

 م(2008

، إفريقيا الشرق، مدخل إلى عتبات النصلرازق بالل: عبد ا .15

 .(2000الدار البيضاء ــــــــ بيروت )

الحساسية الجديدة في الرواية العربية : عبد املالك أشهبون  .16

)
ً
، الجزائر، منشورات االختالف، )روايات إدوار الخراط نموذجا

 (.2010)1ط
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