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الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 
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( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة ع
َ
( صفحة للبحوث 25لى )تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ
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خير، وترجيح  –إن اختلف الخبيران  –، وُيحال النقل غير املشروع
َ
م( للفحص األ ِ
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و الرفض، فضال
َ
جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ن يلتزم الباحث )املؤ  -5
َ
ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي :يجب أ ِ

 
 ل

 . ي: يرسل بدون اسم
َ
ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

َ
 يجب أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

نت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كا

برز ما في العنوان من 
َ
عنوان مختصر للبحث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتينوتثبيت كلم، (350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)نكليزية التقل عن واإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ا الشرو  م 
َ
ة فكما هو مبي ن التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ ط  العلمي 

 على النحو اآلتي : 

  ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة
َ
يجب أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

و 
َ
ها أ ِ

 
ا في متن البحث .على تحقيقها وحل  دحضها علميًّ

  د ِ
ن يحد 

َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

َ
همية بحثه وأ

َ
يعمل الباحث على تحديد أ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

 ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح ا
َ
لذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما يجب أ

بع فيه .
 
دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

َ
ن يراعي أ

َ
 يجب أ

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

 ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها
َ
البحث، واختيار  يجب على الباحث أ

ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات 

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

  د من موضوعاتها
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
يجب على الباحث أ

و الفرضيات 
َ
سئلة البحثية أ

َ
 التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم  -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
يجب على الباحث أ

ا 
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
تضم  التفاصيل الواردة آنف

وزان ُيقبل 
َ
و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

َ
البحث أ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء             
َ
ر جميع األ ِ

تعب 

ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقت ِ
ة وال تعب  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 

َ
ض ى أ

                                                            التنويه
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َ
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ت
ْ
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ُ
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َ
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وِر الل
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َحش 
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مة امل ِ

هـ( على الشرح الصغير لبحرق على 1325مقد 

فعال
َ
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ْيَمن ف
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ْوكل وأ

ُ
ِرق فل

ْ
ش

َ
ْست

ُ
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َ
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 ِإيمان عزيز خضر وعمار عبداللطيف زيد العابدين      ومكوناته وفوائده للباحثين والدوريات
861 - 892 

ة ساليب التحليل املوضوعي  ملصادر املعلومات في البيئة الشبكي 
َ
 أ

ر عبدالبا                                                              و رفل نزار عبدالقادر قيمجد ميس 
893 - 924 

استراتيجية البحث عن الرسائل الجامعية بواسطة رؤوس املوضوعات في قواعد البيانات 

   Pro-Questاملتاحة على االنترنت : قاعدة بيانات 

ر عبدالباقي                                                              لقادرو رفل نزار عبدا مجد ميس 

925 - 956 

ة  ة التعليمي   تكنولوجيا املعلومات ودورها في العملي 

 وسمية يونس سعيد شهد وعد هللا ياسين                                                              
957 - 984 

 تحديات أمن املعلومات واألمن السيبراني في مؤسسات املعلومات

 و سمية يونس الخفاف مهند محمد منيب                                                              
985 - 1012 

اعتماد األساتذة الجامعيين على مواقع التواصل االجتماعي كمصدر للمعلومات: كلية 

نموذًجا
ُ
 و سرمد صديق غازي  شيماء هاشم يوسف      اآلداب جامعة املوصل أ

1013 - 1046 

  تجتاا علم اال حبوث

 دراسة اجتماعية تحليلية لتفاوت التنموي بين الشرق والغربا

يوب خليل ِإبراهيم الجبوري                                                              
َ
 وحارث حازم أ

1047 - 1070 

سة درا -املجتمع العربي وثنائية الشرق والغرب  -املرحلة الحضارية ودراسات االستشراق

 و نادية صباح الكبابجيشفيق ِإبراهيم صالح                                                 تحليلية
1071 - 1094 

 دراسة مقارنة بين الصالبة والحداثة التغير عند باومن وابن خلدون 

حمد جاسمو عليافراس عباس فاضل البياتي                                                      
َ
 ء أ

1095 - 1111 



وانعكاساتها على التجربة  بعض التجارب الدولية في الخدمة االجتماعية املدرسية

اس قادر                                                                          الكوردستانية  مهدي عب 
1112 - 1142 

دراسة تحليلية  الثقافة املادية الغربية وانعكاساتها على الحرف اليدوية الشرقية

 فائز محمد داؤد                                                          اجتماعية في اسواق املوصل
1143 - 1178 

دراسة  ( في تخطيط املدن العراقية وآثارها االجتماعيةالغربية  -الثنائية ) الشرقية 

 السبعاوي  محمد عبدهللا يوسف حامد                                 تحليلية في مدينة املوصل
1179 - 1198 

 مواقع التواصل االجتماعي وتأثيرها على القيم السوسيوثقافية في املجتمعات العربية  

 زهية بختي                                                                                                       
1199 - 1224 

 وسائل الثقافة الغربية ودورها في تمكين املرأة املوصلية )التسويق اإِللكتروني  نموذًجا(

ة  -  نسمة محمود سالم                                                                   -دراسة ميداني 
1225 – 1252 

  الفلسفة حبوث        

 حلول ابن رشد إلشكالية املحرك األول عند أرسطو  

 سامي محمود ِإبراهيم                                                                                        
1253 – 1276 

 من دوغما اإليديولوجيا إلى فضاء اإلبستمولوجيا املضادسفة االستغراب )االستشراق فل

 هيثم محمد مصطفى                                                                                        
1277 – 1296 

دراسة تحليلية في الفكر الفلسفي السياس ي  -التصور الغربي للثورات في العالم اإلسالمي

ف                                                        د لويسلبرنار 
 

د العال  حسين ذنون سليم محم 
1297 – 1314 
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 العالقة بني املقدمة واخلامتة واملفهومات املقاربة هلما
 امنوذًجُأ َأبي ربيعةعمر بن 

 ِإميان خليفة حامد و ماجد حمسن حممود

15/10/2022 تأريخ القبول:       6/10/2022 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 

)المقدمة  :ما، وهة مفهومين أساسيين في أي نص شعريلى دراسالبحث إ   يهدف         
موي ديوان الشاعر ال   اتخذ  م  في القصيدة القديمة ام( ودورها في تشيلي وآراء النص والخت

 ، وقد جاء هذا البحث في ثالثة محاور. انموذج  أ  َأبي ربيعة( )عمر بن 
لا المحور م  أَ     عرض حياته ب َأبي ربيعةفيبدأ البحث معرفا  بالشاعر عمر بن  اَلو 

بية والحديث عن الروايات التي تضاربت حول وفاته، ومن ثم ينتقل البحث وسيرته الد
يعرض لمفهومات مقاربة لمفهوم  م  للمحور الثاني للحديث عن المقدمة وعن بداياتها ومن ث  

 خرى. بين مفهوم المقدمة وبين هذه المفهومات ال   ختالفالمقدمة ويبين أوجه التشابه واال
ا المحور الثالث فقد م  م الخاتمة ومقارباتها من المصطلحات، أَ وأيضا يعرض لمفهو         

 .جاء للحديث عن العالقة التي تربط الخاتمة بالمقدمة مبينا آراء النقاد في هذه الظاهرة
 .مقدمة، خاتمة ، شعرالكلمات المفتاحية:     

 
 
 
 
 
 

                                                 

 طالب  ماجستير/قسم اللغة العربيَّة/كلية التربية للعلوم اإِلنسانيَّة/جامعة الموصل. 
 قسم اللغة العربيَّة/كلية التربية للعلوم اإِلنسانيَّة/جامعة الموصلُأستاذ مساعد/. 
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 :، حياته وشعرهَأبي ربيعةعمر بن 
، ويكنى ابا لمخزومي من بني مخزوما َأبي ربيعةهو عمر بن عبداهلل بن   

.ولقب جده ابو ربيعة بذي الرمحين لطوله ،وقيل انه قاتل برمحين يوم عكاظ (1)الخطاب
 .(4)فسماه الرسول )صلى اهلل عليه وسلم( عبداهلل( .3)وكان ابوه يلقب بحيرا  (. 2)فسمي بذلك

ة التي قتل فيها عمر م ، وقيل انه ولد في الليل644هـ/23سنة  َأبي ربيعةولد عمر ابن 
بن الخطاب )رضي اهلل عنه (، فقيل "أي حق رفع ،وأي باطل وضع " ، و ال يعرف 
بالتأكيد مكان والدته ،في مكة وهي مكان نشأته أم في الجند في اليمن وهي مقر تجارة 

 ( .5)والده

نشأ عمر في النعمة على نشأة الترف والجاه، وكان له من الوسامة والفراغ ما 
له أبواب المالهي على مصراعيه، فمن حوله الجواري والرقاء يهيؤون له ما يتهيأ فتح 

 .(6)للسيد البعيد عن المتاعب
ه بين فتيان بني مخزوم من قبل بعض من رآ َأبي ربيعةوقد وصف عمر بن 

فقال إنه: "قد فرعهم طوال ، وجهرهم جماال ، وبهرهم شارة وعارضة وبيانا ". وهو أقرب 
نشأ في الحضارتين اليمنية والحجازية في  الحجاز إلى تمثيل بيئته؛ إ ذ ن ابناءالفتيان م

القرن الول للهجرة الذي هدأت فيه الحركتين السياسية والدينية فقد هدأت في هذا القرن 
 .(7)حركة الدعوة النبوية في الحجاز وحركة السياسة إذ انتقلت الدولة وعاصمتها إلى الشام

 سيرته األدبية:
طلق الدكتور )طه حسين( عليه في مقالة نشرها لقب )زعيم الغزليين(، فلعمر أ

ديوان شعري غلب عليه الغزل حتى كاد أن يكون كله في الغزل ، وهو  َأبي ربيعةبن 

                                                 

 553( الشعر والشعراء: ابن قتيبة،1
 7فايز محمد،ينظر: ديوان عمر بن أبي ربيعة: الدكتور 2)
 553الشعر والشعراء،(3
 7(ينظر: الديوان ،4
 7(ينظر الديوان،5
 7(ينظر : شاعر الغزل عمر بن أبي ربيعة :عباس محمود العقاد،6
 9(ينظر : شاعر الغزل عمر بن أبي ربيعة ،7
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كل فال يمكن فصل عمر عن غزله فالغزل  ،صر الغزل في بيئة الترف الحجازيةيمثل ع
شعره غرضا  مستقال  ، وقد كان الغزل في ظمشيء في حياته وفنه، لجله عاش، ولجله ن

، فكان قصائد طويلة تارة ،ومقطوعات تشكل كل منها وحدة موضوعية تروي قائما  بنفسه
خبرا  في سبيل اعتذار ،أو نصح ، أو شكوى، أو عتاب، أو مغامرة وزيارة، أو مصالحة 

 .(1)ومقابلة تارة اخرى
دد الكثير فمن ديوانه نتأكد من وال حاجة إلى التمحيص الطويل وال إلى التر 

صحة االنباء التي تواترت عنه و عن مطارحاته الغرامية طوال ايام شبابه ، ومن ديوانه 
نعلم قبل أن نعلم من سيرته أنه كان ينتظر ايام الحج ليلقى البنات القادمات من اليمن 

نا  اخرى مخافة والعراق والشام ليتعرض لهم في الطواف فيزجرنه حينا  ، ويتجنبنه احيا
 التشهير وهو القائل في وصف هذا الموقف:

 َوِمن َغِلٍق َرهنًا ِإذا َضمَُّه ِمنى                      َوَكم ِمن َقتيٍل ال ُيباُء ِبِه َدم  
 راَح َنحَو الَجمَرِة البيُض َكالُدمى إذا          َوِمن ماِلٍئ َعيَنيِه ِمن َشيِء َغيرِهِ 

بَن َأذيالَ   ِروىإذ َولَّْيَن َأعجاُزها ِخداٍل                       الُمروِط ِبَأسُوقٍ  ُيَسحِّ
 َفيا طوَل ما َشوٍق َويا ُحسَن ُمجَتلى                    َأواِنُس َيسُلبَن الَحليَم ُفؤاَدهُ 

 َن الَحصىَثالَث َأسابيٍع ُتَعدُّ مِ                      َمَع الَليِل َقصرًا َرمُيها ِبَأُكفِّها
 (2)َوال َكَليالي الَحجِّ َأفَلتَن ذا َهوى                       َفَلم َأَر َكالَتجميِر َمنَظَر ناِظرٍ 

الغزل دون  نصرافه في جميع شعره إلى غرضويستغرب القارئ لشعار عمر ا          
النقيض ستغراب معقول ، ولكنه سرعان ما يزول أو ينقلب إلى غيره من الغراض وهو ا

 ن  إذا ما تجاوزنا الديوان إلى العصر والبيئة التي عاش فيهما الشاعر ونظم فيهما شعره لَ 
ما ، ورب  ليا  في جميع أطرافه يشغله الغزلالعصر الذي عاش فيه الشاعر كان عصرا  غز 

كان عيبا  على الرجل أن يجافيه ، فما من أمير وال فقيه وال سري بلغتنا أخباره وأحاديثه 
تضاربت الروايات  وفاته فقدا م  ، أَ (3)ستماع نصيب وافرله من الغزل رواية أو ااال وكان 

                                                 

 9ينظر: الديوان ، (1
 38الديوان: ( 2
 11-10ينظر : شاعر الغزل عمر بن أبي ربيعة ، (3
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رقت سفينته حتفقيل أنه كان في غزوة في البحر فا،  َأبي ربيعةحول موت عمر بن 
 ستترعليه لنه ذكرها فهبت عليه ريح فامرأة في شعره فدعت ، وقيل أنه ذكر اومات

 ختالف، ومع االذلك قيل أنه مات في اليمن، وكت بذلكبشجرة فجرحه غصن منها فما
ه توفي في سنة ن  في أسباب موته أختلف أيضا  في زمن موته وأغلب الظن َأ

 .(1)م712هـ/93
 وقفة مع مصطلحي المقدمات والخواتيم:

 :أوال :المقدمة 
دة أم ل، سواء في القصيستهالعني الكتاب والدارسون بما أ طلق عليه براعة اال         

في الخطبة أم في المقالة أم االقصوصة، لن المطلع هو أول ما يواجه به الشاعر أو 
بحيث يجعل منه توطئة  عليه أن ينتقي كالمه فيه انتقاء  الكاتب أو الخطيب المتلقي لفنه، ف

علمية ونفسية وأدبية لموضوعه، فإما أن يجتذب القارئ أو السامع أليه أو يصرفه عنه، 
 .(2) تساقلع متسما  بالجودة والبراعة واالن يكون المطلذلك يجب أ

ليات الشعر العربي ضاعت و  ه بمان  عن بواكير المقدمة فيمكن القول إ   ام  أَ          َأن  َأو 
ك من يتتبعها يوضحها في كتب القدماء وليس هنا ندثرت ولم يعد لها ذكر يشرحها أوا

بن سالم الذي ينسب فيه بداية الشعر للمهلهل بن ، فقد تمسك القدماء بقول ا( 3)ويرصدها
، وبقول ابن ( 4)ربيعة ،وكذلك قول من قال "أن االفوه االودي هو أول من قصد القصيدة"

، ومن الواضح أن العصبية القبلية كان (5)ابن حذام" خالويه :"أن أول من قال الشعر هو 
لي لشاعرها أنه ، إذ نجد كل قبيلة تدع ختالفلها دور بارز في هذا اال عت د  ا،ف اَلو 

ذلك اليمانية لمرى القيس ، وبنو اسد لعبيد بن البرص ، وتغلب للمهلهل ، وبكر لعمرو 
 .(6)بن قميئة وللمرقش الكبر ، وأياد البي داؤود

                                                 

 9-8ن ،الديوا 1)
 8-7فن المقدمات والخواتيم :أ.د.محمد مختار جمعة ، (2
 69( مقدمة القصيدة في الشعر الجاهلي : حسين عطوان ،3
 2/477( المزهر في علوم اللغة وأنواعها : العالمة عبدالرحمن جالل الدين السيوطي ، 4
 2/477المزهر،  (5
 2/477المزهر،(6
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ات فكما أن أوليات الشعر غامضة غير معروف متى بدأت، فمن الطبيعي أن تضيع أولي
ها ن  ما حفظه القدماء من النصوص التي زعموا بأَ  ن  ذ إ  إ   الشعر؛المقدمات بضياع بواكير 

تمدنا  ، بل إنها العات ال ترقى إلى أن تكون قصائدا  أوليات الشعر ليست سوى مقطو 
ها التجارب الولى ن  تحمل شيئا  ما يجوز لنا القول إ   ها الن  ذ إ  إ   بشاهد ، وال تزودنا بدليل؛
 (.1)تها تصويرا  دقيقا  التي تصور القصائد ومقدما

، أو أنها جاءت من غير ولكن ذلك ال يعني أن المقدمات قد خلقت من العدم 
تجارب موصولة استكملت ، فكل ظاهرة البد أن تكون ثمرة محاوالت طويلة ، و سابق مثال
ستوفت تفاعلها حتى آتت ثمارها غير أن هذه العوامل خفية غامضة لذلك أسبابها و ا

 .(2)قدمات تاريخيا  يصعب تتبع الم
تتبعنا لمصطلح مقدمات القصائد وجدنا أنفسنا امام عدد كبير من ومن           

المصطلحات التي تقارب مفهوم المقدمة والتي قد تنوب عنها ، أو تكون تابعة لها ، وهنا 
 سنحاول الوقوف على مفهوم المقدمة وسنبين بعض المصطلحات المقاربة لها :

 *المقدمة :
الشياء ويضعها في مواضعها ، سماء اهلل تعالى "الم َقدِّم " : وهو الذي يقدم افي َأ          

والَقَدم  والق ْدَمة  : السابقة في المر(. 3)ستحق التقديم قدمهفمن ا
والمقدمة  : كل شيء (. 4)

، ( 5)أوله ، ومن الجيش طائفة تسير أمامه ، ومنه يقال : مقدمة الكتاب ، ومقدمة الكالم
 وهكذا فالمقدمة في اللغة تعني بداية كل شيء وأوله.

لة للمقدمة عن معناها اللغوي المرتبط بالتقدم و صطالحي  وال تختلف الداللة اال ية ، فهي اَلو 
ما شابه التمهيد للدخول إلى القصيدة فتتقدمها، ومقدمة القصيدة ما يذكر فيها قبل 

 .(6)التخلص إلى المقصود
                                                 

 72-71اهلي ،ينظر: مقدمة القصيدة في الشعر الج (1
 72مقدمة القصيدة في الشعر الجاهلي، (2
 5/3552لسان العرب :ابن منظور: مادة )قدم( ،م  (3
 5/3552لسان العرب: مادة )قدم(، م(4
 720المعجم الوسيط : مجمع اللغة العربية،  (5
 190ينظر : معجم التعريفات : العالمة علي بن محمد السيد الشريف الجرجاني ،  (6
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 -ورة:المصطلحات المجا
 ومن المصطلحات التي تجاور مصطلح المقدمة ما يأتي:            

ئ: وهو الذي انشأ الشياء وأخترعها من  - :االبتداء-1 بدأ: في أسماء اهلل عز وجل الم ْبد 
 .(2)، وبدأ الشيء : قدمه وفضله( 1)غير سابق مثال ، والَبْدء : فعل الشيء أوله

على شيٍء تفضيال  له واستحبابا ،  ام شيئ  ن تقدِّ طالح: هو أَ صفي اال االبتداءا عن م  أَ     
لفي الشعر هو الجزء  االبتداءو  والبدء: هو ظهور الشيء بعد (،  3)من المصراع الثاني اَلو 

 .(4)أن لم يكن

، ويقال هل السحاب إذا ( 5)ت السماء وذلك في أول المطراستهل: يقال لستهال اال-2
الصبي بالبكاء : رفع صوته  استهل، ويقال (6)ما يصيبك منه أمطر بشدة ، وقيل هو أول

ن المقدمة ( 7)وصاح عند الوالدة ، وعلى هذا فإن القصيدة هي مولود حديث الوالدة ، وا 
 ل( هي أول ما يسمع منه. ستهال)اال

الشعراء وأمراء البيان  ل هو ضرب من ضروب الصنعة التي اعتمدهاستهالاال ن  إ          
ل هو " ابتداء المتكلم ستهاللفاظ ، وقد جاء في كتاب )تحرير التحبير أن االلَ اوجهابذة 

 .(8)بمعنى ما يريد تكميله و إن وقع في اثناء الكالم"
ل هو "أن يقدم المصنف في ستهالوقد ورد ايضا  في كتاب المعجم الوسيط أن اال

بارات يشير بها إشارة ديباجة كتابه أو الشاعر في أول قصيدته ، جملة من اللفاظ والع
 .(9)لطيفة إلى موضوع كتابه أو قصيدته"

                                                 

 1/223العرب : مادة)بدأ(،ملسان  (1
 42المعجم الوسيط، (2
 35ينظر : التوقيف على مهمات التعاريف : الشيخ اإلمام عبد الرؤوف المناوي، (3
 72التوقيف على مهمات التعاريف ، (4
 6/4689لسان العرب: مادة)هلل(، م (5
 6/4689لسان العرب :مادة )هلل( ، م(6
 6/4689لسان العرب : مادة )هلل(، م(7
 168تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن: إبن أبي االصبع المصري ،(8
 992المعجم الوسيط ، (9



 
 هـ1444م( /1/11/2022) تشرين الثاني/  املؤمتر العاشر لكلية اآلدابوقائع  /(90/1العدد )ق ملح                         

 409 

: مقدم كل  التصدير -3 ْدر  : بمعنى التقدم ، ويقال : فالن له الصدارة في القوم ، والص 
، ويقال َصد  الفرس : ( 1)شيء ، ومنها يقال : صدر الكتاب، صدر النهار، وصدر المر

وله ، وصدر السهم : ما جاز من وسطه ، وصدر كل شيء أ( 2)سبق غيره من الخيل
: ، (3)ه المتقدم إذا رمين  ؛ لَ ومستدقه ، وسمي بذلك ْدر  وجاء في القاموس المحيط أن الص 

 .(4)أعلى مقدم كل شيء وأوله وكل ما واجهك
 

، والبكيرة : التي تدرك ( 6)، والباكورة: أول الفاكهة( 5): أول كل شيء باكورتهالباكورة-4
 .(8)، والبكر : أول ولٍد للرجل ، غالما  كان أو جارية( 7)خلفي أول الن

والباركورة في االصطالح: هي أول العمل وبدايته ، وتطلق أيضا  على أول ما        
ينضج من الثمار ، وكذلك على أوائل أعمال شخصية ما ، كالشاعر، والديب ، والكاتب 

ني أنها أول شيء قام به في مجال والفنان ، وغيرهم ، فيقال بواكير عمله وهذا يع
 .(9)ختصاصه وعملها
)َدَبَج( الشيء_ دبجا  : نقشه وزينه ، ويقال : دبج المطر الرض : سقاها  الديباجة:-5

 .(10)فأخضرت إزدهرت
 

                                                 

 509المعجم الوسيط ، (1
 509المعجم الوسيط ، (2
  636الصحاح ، تاج اللغة وصحاح العربية: أبي نصر اسماعيل بن حماد الجوهري ،(3
 918مد بن يعقوب الفيروزآبادي ، القاموس المحيط: مجد الدين مح(4
 1/333لسان العرب : مادة )بكر(، م 5)
 1/333لسان العرب : مادة )بكر(، م 6)
 1/333لسان العرب : مادة ) بكر(، م 7)
 1/333لسان العرب: مادة )بكر(، م 8)
 ينظر: ويكيبيديا ، مادة)باكورة( (9

 268المعجم الوسيط ،  (10
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سلوب مه وشعره وكتابته ديباجة حسنة: أ  وديباجة الكتاب: فاتحته ، ويقال لكال       
مقدمة تتضمن ذكر الدواعي والسباب التي دعت إلى ، وديباجة المعاهدة : ( 1)جيد

 .(2)عقدها
، ويقال : فتح الكتاب : نشر طيه ، وفتح الطريق : ( 3)الفتح نقيض االغالق الفاتحة:-6

 .( 4)هيأه وأذن بالمرور فيه ، وفتح الجلسة : بدأ عملها

ولى ، والفتح : فتتاح الصالة : التكبيرة الللسان أن فاتحة الشيء : أوله ، واوجاء في ا
 .(5)أول المطر

، ومطلع المر: مأتاه ووجهه الذي يؤتى  (6): مطلع القصيدة : أول بيت فيها المطلع -7 
ل، والمطلع : هو الموضع ( 7)يؤتى إليه ، ويقال طلعت ( 8)الذي تشرق عليه الشمس اَلو 

 .(9)سن الصبي : بدت شباتها

( 11)، و وطأ الشيء : هيأه( 10)تسهيله)وطأ( كلمة تدل على تمهيد الشيء و  التوطئة:-8

،و )الم َوط أ( : المسهل والميسر
، وجاء في اللسان وّطأ الشيء : سهله ، فنقول وطأت ( 12)

 .(13)ئ من كل شيء : ما سهل وآلنلك المر إذا هيأته ، والوط  

                                                 

 269المعجم الوسيط،  (1
 269عجم الوسيط ، الم (2
 5/3337لسان العرب، مادة)فتح(، م (3
 671المعجم الوسيط،  (4
 5/3339لسان العرب ، مادة )فتح(، م (5
 563المعجم الوسيط، (6
 563المعجم الوسيط،  (7
 4/2389ينظر: لسان العرب ، مادة)طلع(، م  8)
 4/2690لسان العرب ، مادة)طلع( ، م  9)
  6/120الحسين احمد بن فارس بن زكريا ، معجم مقاييس اللغة: أبي( 10
 1041المعجم الوسيط، (11
 1041المعجم الوسيط، (12
 6/4863لسان العرب ، مادة)وطأ(،م (13
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عتماد على جميع ماسبق من تعريفات سواء كانت للمقدمة أو ماجاورها من وباال
ننا القول أن المقدمة : هي قوالب فنية اتفق عليها القدماء وجعلوها في مصطلحات يمك

أول قصائدهم يضع فيها الشاعر لمحات عن مضمون قصيدته. ويمكن تعريفها أيضا  
وهو مايستعين به الشاعر أو الكاتب لشد القارئ أو  ل الكالم ومفتتحه،و  ها: أَ ن  على أَ 

لموحية التي تجذب السامع أو القارئ وتشده المتلقي لشعره من خالل بعض الكلمات ا
 لقراءة القصيدة.

قاربة لمصطلح المقدمة ك عدد كبير من المصطلحات المكما ذكر أنفا  َأن  هناو         
، ومن أمثلة ما قل استخدامه )صدر الكالم( ،و ) أول والتي يقل استخدامها أو يكثر

 احث لها ذكر في كثير من الكتب .القصيدة( ، وغيرها من المصطلحات إذ لم يجد الب
إن المتتبع لهذه المصطلحات المقاربة لمصطلح المقدمة والمّطلع عليها يالحظ أن هناك 

 عالقة وثيقة تجمعها وهي من جهتين :
جهة الترتيب والموقع : إذ أن من تعريفاتها اللغوية وجد أنها تمثل أول كل شيء ،  -1

بد أن تكون في أول القصيدة ، ودلنا على ذلك معناها فهي مقارنة بباقي أجزاء القصيدة ال
 ل(.ستهالواال–والفاتحة  -والتصدير -اللغوي ويخص هذا الحديث ) المقدمة

ا الجهة الثانية فهي جهة الوظيفة إذ تتفق جميعها على أن وظيفتها هي شد القارئ أم   -2
تقوم بهذه الوظيفة البد  أو السامع وحمله على متابعة القراءة أو اإلصغاء للقصيدة ولكي

 ان تكون حسنة مزينة.
هناك  ن   أَ ال  وعلى الرغم من تلك العالقة الوثيقة التي تجمع هذه المصطلحات إ  

يق لكل مصطلح وقد تناول النقاد في الموقع الدق ختالفبينهم ويتمثل هذا اال اختالف ا
(، االبتداءمصطلح ) استخدم عدد من النقاد ، فقدختالفالبالغيون القدامى هذا االو 
لا على الشطر )المبادئ(، للداللة على البيت الواحد، وأحيان  و من ذلك البيت أو على  اَلو 

لالبيتين  ين، وقد يستشهدون عليه بثالثة أبيات أو أكثر سواء كانت القصيدة تتناول اَلو 
 .(1)موضوعها مباشرة  أم كانت مسبوقة بمقدمة 

                                                 

مقدمة القصيدة والمصطلحات المقاربة لها دراسة مفهوماتية نقدية : أ.م.د غيداء احمد سعدون  (1
 5/2544،م
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أغلبهم قصد به: المعنى المكتمل في  ن  بتداء( يبدو أَ ه )ان  ى َأا استشهد به علم  وم     
ل في شطر البيت القصيدة سواء أكان مكتمال    (1)أم في تمامه أم في ما يليه من ابيات اَلو 

إذ أشار أرسطو لهذا المصطلح لما  الفتتاح فقد كان ايضا  موضع خالف؛ا عن مفهوم ام  أَ 
ل القصيدة دون تحديد و  خرون للداللة على أَ واستخدمه آ ،(2)يبدأ به العزف على الناي

للحجم هذا   .(3)اَلو 
ا عن مفهوم المطلع فلم يتفق النقاد أو البالغيون القدامى كذلك على داللته ،إذ م  أَ      

خرون على ، واستشهد به آ(4)رسطو لبدء الشعر دون أن يحدد حجم هذا البدءيخصه أَ 
لالبيت   .(5)مع مايليه من أبيات قليلة وأحيانا اَلو 

يؤكد ابن رشيق على أن مفهوم المطلع يدل على ما وقع في أول البيت الشعري 
لوليس على البيت  من القصيدة وذلك في قوله: "من الناس من يزعم أن المطلع  اَلو 

والمقطع أول القصيدة وأخرها وليس ذلك بشيء ، لنا نجد في كالم جهابذة النقاد أذا 
فوا قصيدة قالوا : حسنة المقاطع ، جيدة المطالع، وال يقولون المقطع والمطلع ، وفي وص

واخر ، أال على هذا دليل واضح ، لن القصيدة إنما لها أول واحد ، وال يكون لها أوائل وأ
 .(6)قسمة وانتهائها"ماقدمت من ذكر الَبيات والَ 

اد القدامى في حين يتفق النق، (7)ل فيخصه أرسطو لبدء الكالمستهالا االم  أَ 
 .(8)بما يدل على الغرض الساس ل هو أن ي بتدئستهالوالبالغيون على أن اال

                                                 

 5/2545اسة مفهوماتية نقدية، ممقدمة القصيدة والمصطلحات المقاربة لها در  (1
 130الخطابة : ارسطو طاليس، (2
 5/2545مقدمة القصيدة والمصطلحات المقاربة لها دراسة مفهوماتية نقدية، م( 3
، نقال  عن: الخطابة  5/2546مقدمة القصيدة والمصطلحات المقاربة لها دراسة مفهوماتية نقدية ، م (4

 لرسطو
 2546ت المقاربة لها دراسة مفهوماتية نقدية، مقدمة القصيدة والمصطلحا (5
 216-1/215العمدة في محاسن الشعر وآدابه: ابن رشيق القيرواني، ج (6
 230الخطابة ،  (7
 2047مقدمة القصيدة والمصطلحات المقاربة لها دراسة مفهوماتية نقدية،  (8
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النقاد في داللة هذه المصطلحات وفي مواقعها من القصيدة لم يقف عند  اختالفإن 
ذ أنهم لم ينجوا ايضا  النقاد المعاصرون، إ ختالفالقدامى فحسب بل تبعهم في ذلك اال

 ال  بحاثهم بمصطلح من هذا المصطلحات إ  إذ تراهم يعنونون كتبهم وأ ختالفاال من هذا
 .(1) هم يستخدمون في كالمهم عنها المصطلحات المقاربة لها وبالمفهوم ذاتهن  أَ 

  ًالخاتمة: ا:ثاني 
ل ما يطالعك منه، فيكون دافعا  مشوقا  لمواصلة التفاعل و  إذا كانت مقدمة العمل هي أَ 

خر ما يقرع الذن أو يؤنس خاتمته هي آ أو استماعا ، أو صادا  لك عنه، فإن   معه قراءة  
ستطاع واخره، فإذا كان قد االعين منه، فال ينبغي لعاقل أن يمحو محاسن أوائله بمساوئ أَ 

أن يجعل من المطلع مفتاحا  للقلوب والذان والبصار فإن عليه أن يجعل الخاتمة قفال  
 (.2) يحكم به عمله

وتزداد أهمية الخاتمة من خالل جعلها أحد فنون محاسن الكالم، فقد أدرجها ابن 
، .أبي االصبع المصري ضمن محاسن الكالم والتي منها: )التخيير، والتدبيج، ......

 .(3)التهكم، و التندير،..السلب واإليجاب،.....، وحسن الخاتمة(
ومرساها لهذا البد أن يحسن الخاتمة قاعدة القصيدة  ا ابن رشيق فقد عد  م  أَ 

خر ما يبقى منها في ا االنتهاء فهو قاعدة القصيدة، وآم  الشاعر فيها وذلك في قوله : "أَ 
االسماع و وسبيله أن يكون محكما : ال تمكن الزيادة عليه ، وال يأتي بعده أحسن منه ، 

ذا كان أول ال  .(4)خر قفال  عليه"شعر مفتاحا  له ، وجب أن يكون اآلوا 
خرون بوجوب أن تكون الخاتمة حسنة يذهب ابن المصري ما ذهب إليه اآل وكما

رشيقة يتذوق القارئ أو السامع حالوتها فتؤثر فيه التأثر المراد وذلك في قوله : "يجب 
على الشاعر والناثر أن يختما كالمهما بأحسن خاتمة فيجب أن يجتهد في رشاقتها 

 .(5)ونضجها وحالوتها وجزالتها"
                                                 

 2548 مقدمة القصيدة والمصطلحات المقاربة لها دراسة مفهوماتية نقدية، (1
 8( فم المقدمات والخواتيم ،2
 95-94تحرير التحبير،  (3
 1/239العمدة ، (4
 616تحرير التحبير،  (5
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ا عن القرطاجني فهو يفضل أن تكون الخاتمة أفضل جزء في القصيدة كلها ، م  أَ        
ويجب على الناظم أن يتحرى فيها اللفاظ المؤنسة البعيدة عن الوحشية وفي ذلك يقول : 

ن يتحرى أن يكون ما وقع فيها من المقاطع وهي أواخر القصائد، فإ  " فأما ما يجب في 
على لفظ في حشو القصيدة ، وأن يتحرز فيها من قطع الكالم الكالم كأحسن ما اندرج 

ا قصدت إمالتها إليه أو مميل لها إلى ما قصدت تنفرها ، عم  كريه أو معنى منفر للنفس
 .(1)عنه ، وكذلك يتحفظ في أول البيت الواقع مقطعا  للقصيدة من كل ما يكره"

تام فينبغي أن يكون بمعاٍن ختاجني لها شرطين فيقول: " فَأم ا االوقد وضع القرط
التعازي والرثاء ، وكذلك سارة فيما قصد به التهاني والمديح ، وبمعاٍن مؤسية فيما قصد به 

، وفي هذا القول يؤكد القرطاجني على ضرورة (2)ختتام في كل غرض بما يناسبه"يكون اال
الخاتمة  تناسب المقاطع )الخواتيم( مع غرض القصيدة فال ينبغي للشاعر فصل موضوع

يجوز  عن موضوع القصيدة الصلي ، فال يجوز ختم قصيدة رثاء بخاتمة غزل ، كما ال
 ختم قصيدة قصيدة غزل بمراثي وهكذا.

جزال   اا عن الشرط الثاني فيؤكد القرطاجني على أن يكون لفظ الخاتمة مستعذب  أم  
نبغي أن يكون اللفظ فيه ومتناسبا  لكي يثبت المعنى في نفس القارئ أو السامع فيقول: " وي

لتفقد ما وقع  ا والتأليف جزال  متناسبا  ، فإن النفس عن منقطع الكالم تكون متفرغةمستعذب  
 .(3)ستئناف شيء أخر"فيها غير مشتغلة با

 ؛إن كل ما ذكر من آراء النقاد هي شروط لجعل الخاتمة تظهر بأبهى ما يكون
ختيار اللفظ المناسب للقصيدة وضرورة حسن ا رة العناية بالخاتمةإذ شدد النقاد على ضرو 

يجابيا  ا أن تعطي انطباعا  إ  ، فالخاتمة هي أخر ما يبقى من القصيدة في االسماع فإم  
 عنها أو سلبيا .

ا لها وعندما عرضنا لمفهوم الخاتمة عند النقاد وجد أن مفهوم الخاتمة أيض  
ما عرضنا لمصطلحات مقاربة مصطلحات مقاربة كما هو الحال بالنسبة للمقدمة، وك

                                                 

 285اء : أبي الحسن حازم القرطاجني ،اَلدبمنهاج البلغاء وسراج  (1
 306اء ،اَلدبمنهاج البلغاء وسراج (2
 306اء ، اَلدبمنهاج البلغاء وسراج  (3
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لمفهوم المقدمة كذلك هو المر بالنسبة للخاتمة إذ اننا سنحاول أن نبين مفهوم الخاتمة 
 لغويا ومفهومات المصطلحات المقاربة :

: َخَتَم الشيء بلغ أخره ، وخاتمة كل شيء : عاقبته واخره ، ويقال ختم فالن *الخاتمة
 .(2). والخاتمة هي نهاية كل شيء له بداية(1)القرآن : إذا قرأه إلى أخره

 المصطلحات المقاربة:
، والتأخير ضد التقديم ، ومؤخر كل شيء : خالف مقدمته ، (3)وهو ضد الق د م آخر:-1

، وجاء في (5)، والمؤ خر: نهاية الشيء من الخلف(4)ويقال : ضرب مقدم رأسه ومؤخره
 .(6)الصحاح أخر المنون أي: أخر الدهر

،وحوصلة  (7)الحاصل من كل شيء: ما بقى وثبت وذهب ما سواه صيلة:الح -2
، ويقال هذا (9)، وحاصل الموضوع: خالصته( 8)الحوض: مستقر الماء في أقصاه

 .(10)محصول كالمه : أي خالصته
،والعاقبة : ( 12)، وعقب القدم : مؤخرها( 11)عقب كل شيء ، وعاقبته: آخره العاقبة:-3

 .(13)بالخير، وآخر كل شيٍء أو خاتمتهالولد والنسل والجزاء 
 

                                                 

 2/1101ختم(،ملسان العرب ،مادة ) (1
 282خواتيم القصيدة في شعر أبي فراس الحمداني : م.م.شيماء خضر جاسم ،( 2
 1/38(لسان العرب ، مادة)آخر( ، م3
 1/38لسان العرب ، مادة)آخر(، م( 4
 9(المعجم الوسيط،5
 29الصحاح،( 6
 2/901(لسان العرب ، مادة)حصل(،م7
 2/901لسان العرب ، مادة)حصل(،م( 8
 180سيط،(المعجم الو 9

 180المعجم الوسيط،(ينظر، 10
 5/3022لسان العرب، مادة)عقب(، م (11
 5/3022لسان العرب، مادة)عقب(، م(12
 613المعجم الوسيط، (13
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 .(1)مدى كل شيٍء واقصاه ومنتهاه، وغاية البيت نهايته الغاية:-4
، والنهاية: كالغاية حيث ينتهي إليه الشيء ، ويقال: (2):غاية الشيء وآخرهالنهاية  -5

 .(3)بلغ نهايته
 .(4)الغاية واالمد الشأو:-6
ه حيث ينقطع ، ويقال شراب لذيذ المقطع خر مقطع كل شيء ومنقطعه : آ المقطع: -7

، والمقطع غاية ما قطع ، ويقال : منقطع الثوب ، ومقطع الرمل  (5)أي االخر والخاتمة
 .(6)للذي ال رمل وراءه

وبعد كل ماذكرناه عن الخاتمة والمصطلحات المجاورة لها يمكننا تعريف الخاتمة 
سبقه من أغراض، ومبتغاها تثبيت على إنها : ماقطع به الكالم وكان خالصة لكل ما 

 مراد الشاعر في ذهن القارئ أو المتلقي لذلك وجب أن تكون منضبطة الشكل والمضمون.

 -:العالقة بين المقدمة والخاتمة
يقول محمد زكي العشماوي في كتابه :" ثمة وحدة تسود القصيدة القديمة ، تلك 

القول لحياة ، ومن ثم فمن الممكن الوحدة التي يمكننا تسميتها وحدة الصراع من أجل ا
ن فيه شخصية إنسانية واحدة ال تفتأ تطالعنا بمالمحبأن في الشعر الجاهلي وحدة ها ، وا 
، على أن وحدة الشعر هذه كانت نتيجة طبيعية لوحدة الفكر وقسماتها اينما وجهنا َأنظارنا

 .(7)ة عضوية"والصراع والشخصية االنسانية ال تعني أن القصيدة القديمة ذات وحد
جزاء العمل فهو من منتجات م  أَ          ا اإلقرار بالوحدة العضوية والتسلسل المنطقي ل 

ك توافقني على أن كل خطاب يجب أن يكون ن  الفكر اليوناني إذ يقول أـفالطون " أحسب َأ
، ذا جسم خاص به كما هو ، فال يكون مبتور الرأس أو القدم ئن الحيمنظما  مثل الكا

                                                 

 5/3331ينظر ، لسان العرب ، مادة)غيا( ،م(1
 6/4565( لسان العرب، مادة)نهى(، م2
 6/4565لسان العرب ، مادة)نهى( ، م( 3
 578الصحاح،  (4
 5/3675، لسان العرب، مادة)قطع(، مينظر  (5
 5/3675لسان العرب ، مادة )قطع( ، م (6
 145ي بين القديم والحديث : محمد زكي العشماوي ،اَلدبقضايا النقد  (7
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لكنه في جسده و أعضائه مؤتلف بحيث تتحقق الصلة بين كل عضو وأخر ، ثم بين و 
 ،(1)االعضاء جميعا "

بعاد خاصة، وبين وحدة ة الفكر التي تنبعث من حياة ذات أَ فالفرق كبير بين وحد
 .(2)القصيدة التي هي تجسيد للحظة الشعورية وموقف إنساني واحد

ه لم يتقيد بطريقة استاذه في النظر إلى الفنون أن   ا عن أرسطو فالمعروفم  أَ           
وخاصة فن الشعر إذ يصف أرسطو الوحدة العضوية في معرض حديثه عن المأساة 
جاعال  اياها ركنا  من أركان التراجيديا قائال  " إن المأساة هو فعل تام له مدى معلوم ، 

 .(3)والتام ماله بداية ووسط ونهاية"
، الرسطي ومنهم ابن طباطبا العلويعرب الذين تابعوا الفكر وهناك من النقاد ال

يقول ابن طباطبا: "وأحسن الشعر ما ينظم القول فيه انتظاما  ينسق به أوله مع أخره على 
ما ينسقه قائله ، فإن قدم البيت على بيت دخله الخلل كما يدخل الرسائل والخطب إذا 

س فصول الرسائل القائمة بأنفسها وكلمات الحكمة الشعر إذا أ سس تأسي اتفق تأليفها ، فإن  
ختصارها لم يحسن نظمه ، بل يجب أن تكون تها والمثال السائرة الموسومة باالمستقلة بذا

القصيدة كلها ككلمة واحدة في اشتباه أولها بأخرها ، نسجا  وحسنا  وفصاحة  ، وجزالة الفاظ 
 .(4)ودقة معاٍن وصواب تأليف"

أن القصيدة البد أن تكون كال  متكامال  كالجسد ال يستغني جزء  ا سبق يفهمومم  
فيها عما سبقه أو لحقه من االجزاء ، إذ أن الشعر أوله مفتاحه فينبغي على الشاعر أن 

 .(5)يحسن ابتداء شعره فإنه أول ما يقرع في السمع وبه يستدل على ما عنده من أول وهله
 

                                                 

، نقال   9الوحدة العضوية في القصيدة القديمة : د.محمد احمد الصوالحة و د.تيسير رجب النسور ، (1
 عن : الجمهورية الفالطون

 145ي بين القديم والحديث،اَلدبضايا النقد ق(2
 23فن الشعر: ارسطو ، (3
 ، نقال  عن : عيار الشعر : ابن طباطبا العلوي  11الوحدة العضوية في القصيدة القديمة، (4
 218العمدة: (5
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ذا كان أول الشعر مفتاحا  له تهاء هو قاعدة أن يكون االخر قفال  عليه فاالن ، وجبوا 
ال يمكن  في السماع وسبيله أن يكون محكم اخر ما يبقى منها القصيدة ومرساها وآ

 .(1)الزيادة عليه وال يأتي بعده بأحسن منه
تؤدي في النفس مبتغاها يدة حسنة المقاطع جيدة المطلع ليجب أن تكون القص 

لحاسيس التي كان يعيشها الشاعر لحظة كتابته للقصيدة وتعمل على إيصال المشاعر وا
بن رشيق رد بعض الشعراء أحد اسباب شهرة الشاعر فقد أورد ا، وقد جعلها البعض 

لحذاق في صناعة الشعر : لقد طار اسمك عندما س ئلوا عن شهرتهم فقال: "قيل لبعض ا
مقاتل الكالم ، وقرطست ، وطبقت المفصل ، وأصبت و فقال: لَنِّي أقللت الحزشتهر وا

 .(2)نكت الغراض بحسن الفواتح والخواتم ، ولطف الخروج إلى المدح والهجاء"
د صدق؛ َلن  حسن االفتتاح داعية : "وقيقول ابن رشيق ردا  على الشاعر  
نشراح ومطية النجاح،......، وخاتمة الكالم أبقى في السمع وألصق بالنفس ، لقرب اال

ن قبحت قبح" العهد ، فإن حسنت  .(3)حسن ، وا 
قراءة بعض الشواهد الشعرية يتضح أن العالقة بين المقدمة والخاتمة تأخذ ومن         

ا م  ، أَ ومنها ما فارقت الخاتمة المقدمة وجهين ، فمنها ما وافقت خاتمة القصيدة مقدمتها
منطقية أو ما تسمى لهما فهي التي عدها الموروث النقدي قاعدة القصيدة وهي النهاية الو  أَ 

بالخاتمة المغلقة التي ينتهي بها النص الشعري أي أنها حصيلة التسلسل الفكري والعاطفي 
النتقاالت القصيدة العربية ويكون ارتباطها بالغرض الشعري جليا ، ومن ذلك الخاتمة 

ها الحكمية التي ختمت بها قصائد الرثاء أو خواتم قصائد الشاعر طرفة أبن العبد وأمثال
وقد حظيت تلك الطائفة من النهايات بإعجاب الموروث النقدي لما ورد فيها من حكم أو 
أمثال من التعبير الوطيد المحصلة بمفتاح القصيدة وكأنما تلك النهايات أضحت قفال  لتلك 

 .(4)التستهالاال

                                                 

 239العمدة،  (1
 217العمدة ، (2
 217العمدة ، (3
سالمالخاتمة في عصر ماقبل  (4  218شم حافظ ،: م.د.رزوقي ها اإل 
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 في قصيدة َأبي ربيعةومن نماذج هذه الخواتيم ما نطالعه في ديوان الشاعر عمر  بن 
إذ يختم الشاعر قصيدته بما يخدم غرضها ويؤدي مطلبها إذ يقول  ؛شوق وحنين لحبيبته
 في خاتمة قصيدته:

 (1)ما أحسن الودُّ والصفاء وما*****أقبح منها الهجران والعذرُ 
ومنها كذلك ما ختم به الشاعر قصيدة له مطلعها حزن وألم لرحيله عن دياره ومفارقته 

اياها بدوام حبها في قلبه فيختم قصيدته بما يتناسب مع مطلعها  لمحبوبته متعهدا  وواعدا  
وغرضها الساس إذ يقول في الختام واصفا  يوم فراقها بأنه يوم عصيب قد أمرضه وهيج 

 عليه الحزان فيقول :
دتني سقمًا ******حتى الَمَماِت وَهّمًا َصدََّع الَكِبدا  (2)َيا َلْيًلَة السَّبِت َقْد َزوَّ

 
رتبطت بمرحلة النهج البياني في القصيدة الجاهلية حيث هذه الخواتيم المغلقة قد ا ولعل

النضج الفني وتهذيب القصيدة لذا آثر الشعراء أن يختموا قصائدهم بنهايات مغلقة وافقت 
 .(3)البدايات في غرضها وموضوعها

عصر خيرة من الفي المراحل الَ  ن  "إ   حد الباحثون :وفي هذا الصدد يقول أَ 
الجاهلي بدأت القابليات النفسية تنضج وتكتمل وعرفت النهايات المختومة أو الخواتم 
المسدودة حيث ابتكر طرفة وزهير وأضرابهما نهايات لقصائدهم متخذين من غرض 

درج عليها الشعراء فيما بعد وانتقلت لق به القصيدة فصارت عادة متبعة الحكمة خاتمة تنغ
 .(4)ون"إلسالمي  فقلدهم عليها الشعراء ا

ى ا الضرب الثاني من هذه العالقة فهي مالم توافق فيه الخاتمة المقدمة وتسمم  أَ 
أو النامية التي تتيح تنامي الحالة الشعورية في النص بما  ،هذه الخاتمة بالخاتمة المفتوحة

سي : ، وهي ما قال عنها نوري حمودي القي( 5)ال يوحي بنهاية منطقية متسلسلة االنتقاالت
                                                 

 191الديوان : (1
 105الديوان ، (2
سالمالخاتمة في قصيدة عصر ما قبل  (3  220،  اإل 
سالمالعربي قبل  اَلدبتاريخ  (4  126: الدكتور نوري حمودي القيسي ،  اإل 
سالمينظر ، الخاتمة في قصيدة عصر ما قبل  (5  221-220،  اإل 
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" أما خواتم القصيدة العربية القديمة فلم تكن القصيدة قد عرفت الخاتمة ذات النهاية 
المغلقة ، بل كانت الخاتمة مفتوحة دائما امام أنضار الشاعر القديم لذلك كانت القصيدة 
تنتهي فجأة وهي في غاية تدفقها لكي ال توحي بنهاية مسدودة ، بل توحي بإنفتاح الحياة 

 .(1)قف عند حدود"التي الت
وقد دفع هذا المر النقاد القدامى وبعض المحدثين إلى الظن بان تلك القصائد لم تنته  
نهاية منطقية بل جاءت القصيدة مبتورة ، فقد قال ابن رشيق عند دراسته لهذه الظاهرة 
الفنية : "ومن العرب من يختم القصيدة والنفس بها متعلقة وفيها راغبة مشتهية ويبقى 
سقاط الكلفة أال  الكالم مبتورا  كأنه لم يتعمد جعله خاتمة ، كل ذلك رغبة في أخذ العفو وا 

 ترى معلقة امرى القيس كيف ختمها يصف السيل من شدة المطر :
 

 َعنُصلِ  َأنابيُش  الُقصوى ُغَديًَّة               ِ بَأرجاِئِها َغرقى فيهِ  ِسباعاً  َكَأنَّ 
، فقد ( 2)عل غيره من اصحاب المعلقات وهي أفضلها"فلم يجعل لها قاعدة كما ف

تعددت االغراض في القصيدة من بكاء االطالل وذكر النساء ، ثم يختمها بالمطر العنيف 
 فال نجد رابط بيان هذه االغراض جميعها.
ا في رائيته  َأبي ربيعةجاء به الشاعر عمر بن  ما ومن نماذج هذه الخواتيم َأيض 

 ، يقول في ختامها:بأغراض عديدة وختمت بوصف الناقة هذه القصيدةالمشهورة إذ جاءت 
  

 (3)فسافت وما عافت وما ردَّ شربها*****عن الرّي مطروقمن الماء أكدر
ومن أمثال هذه  َأبي ربيعةوقد كثرت هذه الخواتيم في اشعار الشاعر عمر بن 

لساسي كان غزليا  الخواتيم ماختم به الشاعر قصيدة له مطلعها مطلع طللي وغرضها ا
ا خاتمتها فقد كانت حكمة وقد وفق الشاعر في هذه الحكمة حتى جرت مجرى المثال م  أَ 

 : اثنين لم يعد سر  ان سره فالسر الذي عرفه أكثر من اإذ يوصي بها أن يحفظ اإلنس

                                                 

سالمالعربي قبل  اَلدبتاريخ   (1  126، اإل 
سالمالخاتمة في عصر ما قبل  (2  بن رشيق ال  عن العمدة ال، نق 221،  اإل 
 128الديوان، (3
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ْثَنْيِن ًمنتِشرُ   (1)السِّرُّ َيْكُتُمُه اإِلثَناِن بينُهما*****وُكلُّ سرٍّ َعَدا اإِل

 
 :الخاتمة

 بواكير بضياع ضاعت قد بداياتها ن  أَ  ال  إ   الشعر قدم قديمة القصائد مقدمات إن            
 مقطوعات تكون أن تعدوا ال القدماء حفظها التي القصائد من الينا وصل ما فكل الشعر

 . المقدمات بدايات عن بدليل تمدنا ال
 هذه ن  أَ  ال  إ   تجاوره التي المفاهيم كثرت فقد ام  مفهو بوصفها  المقدمات عن ام  أَ          
 هذه يستخدم كان من فهناك النقاد بين كبير خالف موضع كانت المقاربة المفاهيم
 أن يقول كان من وهناك والوظيفة الموقع في المقدمة لمفهوم مطابقة أنها على المفاهيم
 الدقيق الموقع في ختالفاال ذاه ويتمثل المقدمة ومفهوم المفاهيم هذه بين اختالف هناك
 موقع عن االبتداء لمصطلح الدقيق الموقع يختلف ذإ   ؛المصطلحات هذا من مصطلح لكل

 البيت على للداللة ،(المبادئ) وأَ  ،(االبتداء) مصطلح النقاد من عدد استخدم إذ ؛المقدمة
ل الشطر على اوأحيان   الواحد لالَ  البيتين على أو البيت هذا من اَلو   الحال هو وكذلك ين،و 
 . لستهالاال وكذلك االفتتاح ومصطلح المطلع لمصطلح بالنسبة

 يقف لم القصيدة في مواقعها وفي المصطلحات هذه داللة في النقاد اختالف ن  إ           
 هذا من كذلك ينجوا لم همن  إ   ذإ   ؛المحدثين النقاد ذلك في تبعهم بل فحسب القدماء عند
 بأحد وابحاثهم كتبهم ونونيعن تراهم إذ أيضا المصطلحات هذه بين يميزوا فلم ختالفاال
 . لها المقاربة المصطلحات عنها الحديث في يستخدمون همن  َأ ال  إ   المصطلحات هذه

 تأخذ العالقة هذه ن  أَ  وجدنا والخاتمة المقدمة بين العالقة عن الحديث عند         
 يتوافق ذإ   ؛المغلقة الخاتمة عليها يزلق ما وهي المقدمة الخاتمة وافقت ما فمنها وجهين
 الخاتمة هذه النقدي الموروث عد وقد القصيدة وغرض المقدمة غرض مع الخاتمة غرض
 القصيدة. قاعدة
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 تسمى ما وهي المقدمة غرض الخاتمة غرض فارق ما هوف الثاني الوجه ام  أَ 
 منطقية بنهاية يوحي ال بما الشعورية الحالة تنامي تتيح تيال النامية أو المفتوحة بالخاتمة
 متسلسلة.
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Abstract 

         This research aims to study two basic concepts in any poetic 

text, namely (the introduction and conclusion) and its role in Chile 

and the opinions of the text in the old poem, taking the Umayyad 

poet’s diwan (Omar bin Abi Rabi’a) as a model, and this research 

came in three axes, 

         As for the first axis, the research begins with an introduction 

to the poet Omar bin Abi Rabia by presenting his life and literary 

biography and talking about the conflicting accounts about his 

death. Among these other concepts . 

It also presents the concept of the conclusion and its approaches to 

terminology. As for the third axis, it came to talk about the 

relationship that links the conclusion to the introduction, indicating 

the opinions of critics on this phenomenon. 

        Key words: introduction, conclusion, poetry. 
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