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الفصل األول :اإلشتـــــــــــراك
مدخـــــــــل :
زعموا منذ القدم ممن كانوا صانعي الشعر و مبتدعيو ،أن كثير منيم ال يعرف من
السرق إال اسمو فإن نظرنا ظاىرة ووقفنا عند األوائل منو فإننا نكشف عنو و نستطيع
أن نقول أننا ":نجده عاريامن معرفة واضحة بحيث تصبح مكشوفة و منقولة " قبل
الوصول إلى ىذه المشكمة "اإلكتشاف و التنقيب" ىذا باب ال ينيض بو ،إال الناقد
البصيرو العالم البارز،و ليس كل ما تعرض لو أدركو ،و ال كل من أدركو استوفاه و
استكممو بمعنى لسنا نعد من جيابذة الكالم و نقاد الشعرحتى نميز بين أصنافو و
أقسامو فنفصل بين السرق و الغصب ،أو بين اإلعارة و اإلختالس.و نعرف اإللمام
من المالحظة و نفرق بين المشترك الذي ال يجوز إدعاء السرق فيو،
و المبتذل الذي ليس أحد أولى بو و بين المختص الذي حازه المبتدىء فممكو و أحياه
السابق فاقتطعو ،فصار المعتدي مختمسا سارقا و المشارك لو محتذيا تابعا و منو
عرف المفظ الذي يجوز أن يجوز أن يقال فيو أخذ و نقل و الكممة أن يقال فيو أخذ و
نقل و الكممة أن يقال فييا  :ىي
– لفالن دون فالن –
تشبيو الحسن بالشمس و البدر و الجواد بالغيث و البحر و البميد البطيء بالحجر و
الحمار ،و الشجاع الماضي بالسيف والنار ،....ىي أمور متقررة في النفوس متصورة
يشترك و األخذ باتباع مستحيل ممتع و فيو فصمت بين ما يشبو ىذا و بين ما يباينو
أ
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و ما يمحق بو و ما يتميز عنو ثم اعتبر ما يصح فيو ضرورة اإلختراع و اإلبتداع
فوجد منيا الشاعر مستفيضا متداول متناقل ال يعد في عصرنا مسروقا و ال يحسب
مأخوذا و إن كان األصل فيو لمن انفرد بو و أولو الذي سبق إليو.
 و ىذا ما طرح فكرة اإلشتراك بين األفكار في توظيفيم و صنعتيم لمشعر،فنأتي بذكر ىذه النظرية من خالل ما طرحو ابن األثير أوال في كتاب " المثل
السائر" و من بعد تطرقنا لماىيتيا نأتي ألىم مجاالت المشتركة في المعنى و
ذلك بغية تحصيل ىدفنا و ىو كشف عن انتقال المعنى في النقد العربي القديم
من خالل نقد السرقات و تعمق مفيوم اإلشتراك بو.
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الفصل األول:
االشتراك :
 -1-1مدخــــل
 -2-1مفهوم اإلشتراك
 -3-1مجاالت اإلشتراك في المعنى
 -4-1نماذج من اإلشتراك

الفصل األول  :اإلشتـــــــــــــــــــراك
-1-1اإلشتـــــــــراك ،خالف األصــــــــــل :
األصؿ في كؿ لغة أف تككف األلفاظ متباينة منفردة،ك معنى ككف األلفاظ متباينة أم أف يككف لكؿ
معنى لفظ يخصو ،ك معنى ككنيا منفردة أم :أف المفظ الكاعد يدؿ عمى معنى كاحد يقكؿ
الزركشي":ك ىك القياس الذم يجب أف تككف عميو األلفاظ ،ألف بذلؾ تنفصؿ المعاني ك ال
تمتبس"

()1

ك بمثمو قاؿ ابف القيـ":األصؿ في المغة ىك التبايف ،ك ىك أكثر مف المغة ك ىذا يعني أف

الترادؼ ك اإلشتراؾ عمى خالؼ ذلؾ األصؿ ألف الترادؼ ىك تعدد األلفاظ مع إتحاد المعنى"(،)2أم
داللة األلفاظ متعددة عمى معنى كاحد ك تكاردىا عميو ،كالغنضنفر ك اليزبر ك الميث ك الضرغاـ،
ك غيرىا مف األسماء التي تدؿ كميا عمى معنى كاحد ىك األسد ك كما صنؼ أىؿ المغة في "عمـ
األضداد" فإنيـ صنفكا في ىذا الفف أيضا فيذا اإلماـ جماؿ الديف بف مالؾ ألؼ كتابة"األلفاظ
المختمفة في المعاني المؤتمفة()3لذلؾ كثيرمف األلفاظ المترادفة ك مف الكتب في ىذا الفف:
 "مااتفؽ لفظو ك اختمؼ معناه" ،ألبي السعيد عبد الممؾ بف قريب األصمعي213ق "مااتفؽ لفظو ك اختمؼ معناه"،إلبراىيـ بف يحي بف المبارؾ اليزيدم 225ق" -المأثكر مااتفؽ لفظو ك اختمؼ معناه" .ألبي الحسف عمي بف الحسف األزدم المعركؼ

بكراع النمؿ 310ق......ك غيرىا مف الكتب..
-1محػمد بف عبد اهلل بف ييادر،أبك عبد اهلل بدرالديف الزركشي الشافعي ،البحر المحيط .149/2تر.ابف قاضي
شيية.طبقات الشافعية.)2091(.609/3
-2ينظر تعريؼ المترادؼ في معيار العمـ ص.52المحصكؿ لمرازم.348/1/1اإلحكاـ لآلمدم.15/1نياية
األصكؿ.لمصيفي اليندم.1461:شرح الككاكب المنير.136/1
-3جماؿ الديف بف مالؾ.األلفاظ المختمفة في المعاني المؤتمفة.ينظر ترجمة في طبقات الشافعية.إلبف
السبكي.)1078()68-67(8:
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 :2-1مفيوم اإلشتــــــــــــــــــراك:
مف المتفؽ عميو أف عممية اإلبداع ال تتخذ صكرة كاحدة عند جميع الشعراء بؿ أف ليا أربع
صكر تتككف لتكتمؿ الصكرة ك تتشكؿ لنا بدكرىا عممية صحيحية ك رؤية جمالية ابداعية ك
ىي:اإلبداع المفاجىء" اإللياـ" ك اإلبداع البطيء ك اإلبداع اليقظ الشعكرم ك اإلبداع الخاضع
لحكـ العادة

()1

ك كؿ مف ىذه الصكر تمبس بظركؼ ككاقع معيف يككف نتاجيا متبايف الكجيات ،ك لكف عمى
الرغـ مف ذلؾ،فإف المراحؿ التي تتـ فييا عممية الغبداع بمختمؼ صكرىا تكاد تككف كاحدة،ك
ذلؾ لعدة آراء متضاربة ك منطمؽ مختمؼ فنجد مثال تبمكر ىذه النظرية عند كاتريف باتريؾ،
كمافي مفيكـ الفكر قد شرحت ذلؾ ك عند ابف رشيؽ"التذكر" ك أثبتت ذلؾ أما مفيكـ اإلستدراؾ
تطرؽ إليو أخي ار ابف األشير شارحا اياه ك ىذا ما نستثنيو فيما يأتي.
كصمت الباحثة كاتريف باتريؾ إلى أف الفكر المبدع يمر بمراحؿ األربعة التالية:
 -1اإلستعداد أك التأىب حيث تتجمع لدل الفناف بضع أفكار ك تداعيات لكنو ال يسيطر عمييا
فيي تعبر بسرعة.
 -2تاتي بعد ذلؾ مرحمة اإلفراج ،إذ تبرز فكرة عامة أك حاؿ شعرم ك تكرر نفسيا بطريقة ال
إرادية مف حيف إلى آخر.

 -1محػمد خمؽ :مف الكجية النفسية في دراسة النقد.مطبعة لجنة التأليؼ ك الترجمة ك النشر 1948،ص11
2
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 -1تبمك الفكرة التي برزت
 -2تنسج ىذه الفكرة ك تفصؿ(.)1
ك ىكذا نرل أف عممية اإلبداع الفني ليست ىبة إالىية أك شيطانية تيبط في غفمة ك عمى حيف
غزة،دكف أف يدرم ليا الشاعر المرىؽ كلكف مما ال شؾ فيو أف اإللياـ تييء لو تربة ينبت فييا ك
قد يككف ذلؾ بإدراؾ الشاعر بؿ إنو يككف مستعدا ليا نفسيا ك ذىنيا بطريقة شعكرية أك ال شعكرية
ك أف المادة التي يجرم ليا اإللياـ ىي انتاج قراءاتو ك تأمالتو أك الصكر التي يتضمنيا انتاجو
الفني البد أف تككف مختزنة في ذاكرتو ،كيعتمد الخياؿ في ىذا عمى الذاكرة اعتمادا كميا ك التذكر
بدكره نكعاف:
 -1التذكر التمقائي :ك ىك حضكر الذكريات في الذىف ،ك بدكف أف يككف ىناؾ مالمسة ظاىرة
بحضكرىا ك يككف التذكر التمقائي بمثابة عممية تداع ك ترابط لممعاني ك يقابؿ ىذا النكع "التذكر
المعتمد" ك قد يككف إلياـ الشاعر ال إراديا ،فيعتمد الخياؿ أكال.
التذكر التمقائي يككف إراديا ،فيعمد حينئذ إلى التذكر المعتمد أك اإلستدعاء ك في كمتا الحالتيفيعمد الشاعر عمى مادة قراءتو ك أىميا بالطبع األشعار التي قرأىا أك حفظيا مف خالؿ حياتو .ك
مف ىنا يقع التشابو أك التماثؿ يبيف بعض أفكاره ك صكر الشعراء الذيف سبؽ أف ق أر ليـ يعني كقكع
الشبية بيف نقاد العرب برزت السرقة ليا ظؿ في الكلقع .ك ذلؾ لحفظ أشعار غيرىـ،إذا فينا في
ضكء عممية اإلبداع الفني ك التي لـ يستطيع النقد العربي القديـ.

-1مصطفى سكيؼ:األسس الفنية في اإلبداع الفني ص  273ط .دار المعارؼ بمصر 1951
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الكصكؿ إلييا بطبيعة الحاؿ.
لنأتي إلى الطرؼ الثاني ك رأيو في ذلؾ انطالقا مف أتى رشيؽ في أنو يتصكر لو بالتذكر المعتمد
تصك ار حسنا ك ذلؾ في قكلو ":يمر الشعر بمسمع الشاعر لغيره فيديك في رأسو أك يأتي عميو
الزماف الطكيؿ ،فينسى أنو تسمعو قديما ،فأما إذا كاف لممعاصر فيك أسيؿ عمى أخذه"(. (1
فمك كازنا بيف كالـ ابف رشيؽ ك قانكف الحداثة ك التردد لكجدنا التطابؽ بينيما شديدا فمعنى ماسماه
نقادنا األقدمكف تكارد الخكاطر فيك في الكاقع اصطالح غامض ،يحتاج إلى تفسير ك إيضاح ،حيف
سئؿ أبك عمر بف العالء"أرأيت الشاعريف يتفقاف في المعنى ك يتكارداف في المفظ ،لـ يمؽ كاحد
منيما صاحبو.فمـ يسمع شعره؟ قاؿ :تمؾ عقكؿ رجاؿ تكافقت عمى ألسنتيا(.)2كسئؿ أبك الطيب عف
ذلؾ فقاؿ :الشعر جادة ك ربما كقع الحافر عمى مكضع الحافر.
ليأتي ىنا دكر ك ربط تصريح القاضي الجرجاني

()3

مؤكدا بأنو ال يجكز تسجيؿ السرؽ عمى

الشعراء في المعاني المشتركة المتداكلة ك في األلفاظ المبتذلة التي يتكمـ بيا.
قاؿ ابف رشيؽ إف تناكليا ال يسمى سرقة ،ك ال يسمى تناكليا اتباعا ك إلى نحك ىذا ذىب ابف
األثير في قضية اإلستدراؾ.

1

 -ابف رشيؽ القيركاني:قراضة الذىب في نقد أشعار العرب ص42:

2

-المصدر نفسو،ص42:

 -3القضي الجرجاني :الكساطة .دار المعارؼ لمطباعة ك النشر .سكسة.تكنس.ط1992. 1
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عمؿ ابف األثير مع ابف أبي األصبع في(تحرير التحيير) أف السبب يكمؿ في أف ىذه المعاني
متقررة في النفكس متصكرة في العقكؿ يشترؾ فييا الناطؽ ك األيكـ ك الفصيح ك األعجـ،يقكؿ ابف
رشيؽ أنيا مشتركة ك مباحة غير محظكرة ،أم أف الخكاطر كما يقكؿ ابف األثير تأتي بيذا النكع
مف المعاني بغير حاجة إلى اتباع لآلخر األكؿ.ك إنما تتكارد الخكاطر عمييا ك تستكم في إيرادىا
كىك حكـ ينسحب عمى إشتراؾ الناس في مفردات األلفاظ أيضا  ،ك إلى نفس المعنى ينيب حازـ
القرطاجني فال سرقة في الكثير الشائع ألنو النكع الثابت الراسخ في خكاطر الناس المترسـ في كؿ
فكر،المتصكرفي كؿ األذىاف.إتصاؿ معاني ىذا القسـ اعكاطؼ الناس ،ك ليذا ال يظير لنا التميز
بعض عف بعض أك إنفراد كاحد دكف اآلخر ،ك ىناؾ سببخالؼ ىذا ىك قياـ ىذه المعاني غالبا
عمى نكع مف جية أخرل ،ك ىذا كمو ما يقمؿ اعتمادىا عمى العمؿ الذىني الذم يتدخمو التفاضؿ ك
القكؿ بالسبؽ ك االخذ( .)1ك ىناؾ أساس آخر نستطيع أف نفيـ مف خاللو في ضكء مشكمة
السرقات فيما يصح ليا مكانا في تاريخ نقادنا العرب.
نقد

اإليطار شعري خالص.

اإليطار الشعرم تعبير يتصؿ بعممية اإلبداع التي ذىب الباحثكف المحدثكف إلى أف لف يتكفر لو
اإلنتاج مالـ يكفر لو ىذا اإليطار الفني ،فيك أكؿ شركط اإلبداع ك أىـ كسائمو.

1

عبد الحكيـ راضي :نظرية المغة في النقد العربي  ،مطابع الدجكم125:5
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ك المعنى المبسط المكجز لإليطار الشعرم ىك اإلطالع عمى آثار الشعراء السابقيف ك مف ىنا
يتضح أىمية ىذا األساس بالنسبة لمعمؿ يقكؿ في ذلؾ يكسؼ مراد":إف لـ يكف الشاعر أك األديب
أك الفناف ذا ثقافة كاسعة،أجيده عقمو في إكتسابيا لما أتيح لو أف يصكغ اآليات الفنية الخالدة التي
تطكم الطيكر طيا بدكف أف تفقد ركعتيا بؿ تزداد جماال كمما استعانت آفاؽ اإلنساف الثقافية ك
أصبح أكسع فيما ك أنفذ بص ار"(.)1
ك يتابع أبك ىالؿ العسكرم فكرة اإليطار الشعرم ك أىميتيا بالنسبة إلى الشعراء فيقكؿ":لكال أف
القائؿ يؤدم ما يسنع لما كاف في طاقتو أف يقكؿ ،ك إنما ينطؽ الطفؿ بعد استماعو مف
البالغيف"(.)2
كما أف ىناؾ اساس ثابت نستطيع أف نتفيـ في ضكئو مشكمة السرقات في نقدىا عمى حقيقتيا ك
ىذا األساس ىك ما يعبر عنو حديثا باإليطار الثقافي.
اإليطار الشعري

اإليطار الثقافي

كما بينا اإليطار الشعرم ك ماىيتو لإلبداع الفني ،فال يصعب عمينا أف نفسر في ىذا الغيطار
المعنى الثقافي ،فالعالقة بيف اإلطاريف ىي العالقة بيف الخاص ك العاـ ،فاإليطار الشعرم إيطار
خالص لفف الشعر بالنسبة لمشاعر،أـ اإليطار الثقافي فيك إيطار عاـ يتحكـ فيو ظركؼ البيئة
اإلجتماعية ك الطبيعية ،ك ظركؼ المغة ،ك ظركؼ العصر بكجو عاـ.

1

-يكسؼ مراد :مبادلء عمـ النفس العاـ .دار المعارؼ بمصر  1954ص2:

-2المصدر نفسو ص224:
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الفصل األول  :اإلشتـــــــــــــــــــراك
ك يمكف تقسيـ ظركؼ العصر الزمني ك الثاني ظركؼ العصر األدبي ،كنعني بو خضكع الشاعر
إلى مدرسة أدبية أك عصر أدبي معيف متيربا مف التأثر باإليطار الثقافي المعاصر فمف المؤكد أف
مثؿ ىذا الشاعر ينتج شع ار معاص ار في اإليطار الشعرم الذم يعيش فيو ك يبدك أف نقادنا العرب
فطنكا إلى ظركؼ تأثير البيئة الطبيعية في انتاج عف متشابو ،فالقاضي الجرجاني عندما يتحدث
عف مقتصديو النقاد عمى الشعراء ،كادعائيـ السرؽ لكجكد لو كتشبيو العرب الفتاة الحسناء بتركة
النعاـ ك حمرة الخدكد بالكرد ك التفاح ك أكصاؼ الصحراء مف صحر ك سير اإلبؿ.....إلخ.
ك يطبؽ القاضي الجرجاني

()1

ىذا األساس عمميا عمى مشكمة السرقات ،فيرفض أف يتابع النقاد

اآلخريف في إدعاء السرؽ عمى الشعراء الذيف يتناكلكف معنا كاحدا أك صكرة كاحدة ىي نتاج بيئتيـ
الطبيعية ،أك تككف متعمقة بعادتيـ اإلجتماعية ،ك مف ىنا يتضح لنا أف بعض نقادنا العرب قد
أدرككا بعض نكاحي اإليطار الثقافي ،ك إف كانكا يطبقكف عمميا في نقدىـ ك عرفكا أيضا أف
العادات ك التقاليد كاحدة ،ك الظركؼ الطبيعية التي تحيط بالمكاف كاحدة أيضا ،البد أف تنتج فف
كاحد .ال يصح الحكـ عميو بالسرقة ألف مف الطبيعي أف ينتج الشاعراف في ظركؼ طبيعية ك
إجتماعية نفسيا فنا متشابيا أما ظركؼ المغة ك ىي مف عناصر اإليطار الثقافي ،فمـ نجد بيف
نقادنا العرب األقدمبف مف أدرؾ طبيعتيا غير ابف رشيؽ ك ادراكو ليا مف ناحيتيف.
األكلى إدراكو أف لمركاية تأثير عمى الشعراء فيك بيف أف تسرب بعض معاني األقدميف ك صكر فيو
شعر الفرزدؽ مف غير أف يقصد ذلؾ كاف بسبب كثرة ركايتو لمشعر

()2

.
1

-القاضي الجرجاني :الكساطة.دار المعارؼ لمطباعة ك النشر.سكسة.تكنس.ط،1992. 1ص79:

-2ابف رشيؽ القيركاني :ق ارضة الذىب.مطبعة النيضة بالقاىرة.1907.ص42:
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الفصل األول  :اإلشتـــــــــــــــــــراك
الثانية إدراكو أف انحصار الكزف ،ك القافية المكحدة ك سياؽ األلفاظ في شعرنا العربي تؤثر تاثي ار
كبي ار في تشابو اإلنتاج الفني عند الشعراء ،أما في مايخص األساس الرابع فيك األصالة ك التقميد،
ك بإشتراكو مع األسس السابقة نستطيع أف نفيـ في ضكئيا التشابو الذم نجده بيف الشعراء في
معانييـ ك صكرىـ ،لقد سبؽ لنا أف عممية اإلبداع ليست في جكىرىا تنظيما لمعناصر المكجكدة
فحسب بؿ أف عناصر جديدة تندرج في النظاـ العاـ الذم يتككف ساعة الخمؽ الفني  ،فيذه االلجدة
خاضعة لشخصية المنشأ خضكعا تاما بؿ إننا نستطيع أف نقكؿ إف عممية التأثير ىي أيضا
خاضعة لشخصية المنشأ ك ال يتنافى إطالقا بكجكد عناصر قديمة مع كجكد أصالة فنية ك
شخصية أدبية ليا كيانيا.ليا مميزاتيا الفنية الخالصة بيا ،مثؿ ماكاف مبدأ مكليير":إني الخذ
المعنى الحسف حيف أجده" ك ع ذلؾ ليس ىناؾ إال مكليير كاحد

()1

إضافة عمى ىذا أيظا فيكتكر

ىيقكا اشترؾ مع عددكبير مف الشعراء في ككنو ممثال لمتركة الركمانتيكية ،إال أف ألعمالو طابعا
فريدا يميزىا بؿ كأكثر مف ذلؾ أنو يكجد في كؿ عمؿ مف أعمالو حظ مف التجديد ك اإلبتكار ،ك
ليس ىناؾ سر في ىذه األصالة ،الميـ إف ىؤالء الشعراء الكبار ليـ طريقة في اخذ ما يقؤؤكف ك
تمثيمو حتى يصير جزءا منو ،مرتبط بآرائيـ ك عكاطفيـ
 :2-1مجاالت اإلشتراك في المعنى:
المقصكد ىنا تمؾ المعاني األدبية ما كاف منيا عاطفيا منشأه القمب ك خمجاتو النفس ك انفعاالتيا ك
ما كاف منيا عاطفيا منشأه التفكير ك التدبر ك اإلستقرار ك القياس ك ارتباط الظاىرة بأختيا ك ربط
التجربة بنتيجتيا ك محاكلة تعميميا لممشاركة في اإلعتقاد"بما اعتقد األديب ك ظنا منو".

-1بدكم طياتة :السرقات األدبية .دار الثقافة.بيركت .ص88:
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الفصل األول  :اإلشتـــــــــــــــــــراك
ك اإليماف بما ىدل إليو تفكيره تمؾ المعاني مكجكدة في الطبيعة ،مكجكدة في الحياة ك األحياء ك
الككف الذم ال تحصى مظاىره ك مناظره المكجكدة في ذات اإلنسانف ك في طبيعتو الداخمية التي
كىبت الحس ك التذكؽ ك اإلبداع ك التمييز ك عرفت الحمك ك المر ك المذة ك األلـ ك الحب ك
البغض ك اإلعجاب ك اإلشمئزاز مف غير حاجة إلى التكفيؽ ك التعميـ .
ك اليكصؼ اإلنساف بالخمؽ ك اإلبداع إال بضرب مف تكسع ك مجاز ،ك إنما الحقيقة ىي أف الحياة
تصؿ قديميا بحديثيا ،ك تصؿ بظكاىرىا القابمة لإلتصاؿ بعضيا البعض ،كقد سنشأ مف ىذا
الكصؿ ما يبدك جديد أماـ الناس ك ىك الذم يكصؼ بالجدة ،كما يكصؼ باإلبتكار ك لكنو في
الكاقع ال يخمؽ مف عدـ أك جيد بؿ ىك مبتكر في فيـ العالقات الظاىرة ك الخفية بيف الماديات ك
الخمجات ،ال أنو ىك الذم أكجد تمؾ الظكاىر ىك أنو الذم أحدث ما بينيما مف عالقات فكصؿ
الظاىرة بالظاىرة أك كصؿ العاطفة بالعاطفة أك كصؿ الظاىرة الككنية بالعاطفة ،ىك عمؿ نفسو
عمؿ أديب ك عف ىذا الرابط ك ذلؾ الكصمتنشأ المعاني األدبية بنكعييا السابقتسف ،كقد تستطيع
اإلنسانية كميا اإلىتداء إلى بعض المعاني التي تككف العالئؽ بينيا ظاىرة بارزة يستطيع كؿ إنساف
أف يفطف إلييا بحسو ككسائؿ إدراكو بقميؿ مف التمييز ك التفكيرفي أعمالو ك إعما العقؿ الذم يفطف
إلى البدييات مف األمكر ك مف البدييات مف العالقات التي تصؿ بينيا ،فالجمع بيف نا يرل بالعيف
مف الكائنات ك ما يسمع باألذف مف المسمكعات ك بالمساف مف المذكقات ك بالجمد مف المحسات ك
باألنؼ مف المشمكمات كؿ ذلؾ يمكف أف يقاؿ أنو عاـ يشترؾ فيو الناس جميعا.
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الفصل األول  :اإلشتـــــــــــــــــــراك
إذا كانت العيكف ك األسماع ك غيرىا مف الحكاس تقع عمى المشتركيف في صفة تجمعيما ك إذا
كانت تمؾ الصفة الظاىرة أماـ األعياف

()1

فالنقد إذا ىنا كاسيؼ الممشكؽ الذم يطبؽ المفصؿ ك ال يخطىء المحز ك مف أجؿ ىذا كصغت
المعاني الناشئة عف ىذا بأنيا معاني مشتركة ألنيا تدؿ عمى أمكر متقررة بالنفكس متصكرة بالعقكؿ
يشترط فييا الناطؽ ك األبكـ ك الفصيح ك اؿ‘جـ ك الشاعر ك المفحـ ،فإف ادراؾ حش الشمس ك
القمر ك مضاء السيؼ ك جكدة الغيث ك حيرة المخبكؿ ك نحك ذلؾ ......ىك مركب في نفس
تركيب الخمقة ك السرقة في تمؾ المعاني مشتركة منتقية ك األخذ باتباع مستحيؿ ممتنع ألنو مشترؾ
عاـ الشركة ال ينفرد أحد منيـ بو أكال يساىـ عميو ك ال يختص بقسـ ال ينازع فيو ك سمعت قائال
يقكؿ ":إف فالنا أخذ عف فالف ،قكلو ال مرحبا بالشيب ك حبذا الشباب ك يا أسفي لفراؽ األحبة ك ما
لمذاذة العيش بعدىـ ك فاضت عيني صياية لذكرىـ بحكمة جيميـ ،ك لـ نشؾ في غفمتيـ(.)2
حيف قرر أف المعاني مطركحة في الطريؽ يعرفيا األعجمي ك العربي كالبدكم كالقركم ك إنما شأف
الشعر في إقامة الكزف ك تمييز لفظو ك سيكلتو ك سيكلة المخرج ك في صحة الطبع ك جكدة
السبؾ ألف الشعر صناعة ك ضرب مف الصبغ ك جنس مف التصكير .ك إلى جانب تمؾ المعاني
المشتركة معاف أخرل أقؿ اشتراكا كتمؾ التي يطمؽ عمييا المعاني المبتذلة ليس أحد أكلى بيا مف
أحد ك ىي قد تشبو النكع األكؿ ك قد تمحؽ بو ك لكنيا تاليو ك تتميز عنو.

1

 -بدكم طياتة :السرقات األدبية .دار الثقافة.بيركت .ص88:

2

 -القاضي الجرجاني :الكساطة.دار المعارؼ لمطباعة كالنشر.سكسة.تكنس.ط.1992 1ص179:
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الفصل األول  :اإلشتـــــــــــــــــــراك
ك ىذا المكف اختراعا ك ابتداعا ك لكنو تداكؿ ك تناقؿ عمى ألسنة الكثير مف األدباء ك مثؿ ىذا يعد
مسركقا ك ال يحسب مأخكذا ك إف كاف األصؿ فيو لمف انفرد بو.
:3-1نمــــــــــــاذج من اإلشتـــــــــــــــراك:
-1كقكع الحافر عمى الحافر )1(:كبيتي امرلء القيس ك طرفة ك كقكؿ الفرزدؽ
أتعدل أحســــــــــابا لئاما حماتيــــــــــــــــــــــــــــا

()2

بأحسابنا ؟ إني إلى اهلل راجــــــــــــــــــــــــــــع.

ك كػ ػقكؿ جري ػ ػ ػ ػ ػر:
بأحسابكم ؟ اني إلى اهلل راجـــــــــــــــــــــع.

أتعدل أحسابا كراما حماتيـــــــــــــــــــــــم

فمـ يختمفا في لفظ كاحد ك منو ما تساكيا فيو لفظ بمفظ ك ػ ػ ػ ػ ػػقكؿ الفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرزدؽ:
و غرقد و سقت مشمـــــــــــــ ارت

طوالع ال تطيق ليا جوابـــــــــــــــــا

بكــــــــــل ثنية و بكل ثغـــــــــــــــر

غرائبين تنتسب انتســـــــــــــــابـــا

بمغنا الشمس حين تكون شرقـــــــــــــا

-1ابف األثير .المثؿ السائر في أدب الكاتب ك

و مسقط رأسيا من حيث غابـــــــــــــــا

الشاعر.ص.310:ط2

-2الفرزدؽ.الديكاف()519/2ينظر ابف الكثير.المثؿ السائر.ص312:
 -3بدكم طياتة :السرقات األدبية .دار الثقافة.بيركت .ص180:
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()3

الفصل األول  :اإلشتـــــــــــــــــــراك
ك كذلؾ قاؿ جرير مف غير أف يزيد .ك يقاؿ أف جري ار ك الفرزدؽ كانا ينطقاف في بعض األحكاؿ
عف ضمير كاحد .قاؿ ابف األثير ك ىذا عندم مستبعد فإف مما ىز األمر عندم يدخؿ عمى خالفة
ك الباطف ال يعممو إال اهلل ،ك إال فإذا رأينا شاع ار متقدـ زماف قد قاؿ قكال ،ثـ سمعناه مف شاعر أتى
مف بعده عممنا بشيادة الحاؿ أنو أخذ منو.
-2الضرب الثاني من النسخ  :ك ىك الذم يؤخذ فيو المعنى ك أكثر المفظ كقكؿ بعض المتقدميف
يمدح معبدا صاحب الغناء.
و ما قصيات السبق إال لمعبـــــــــــد

أجاء طويس و السريجي بعــــــــده

()1

ثـ قاؿ أبك تماـ :
و ما قصيات السبق إال لمعــــــــــــــبد

محاسن أصناف المغنيين جمـة

ك ىذه القصيدة أكليا :غدت تستجير الدمع خكؼ نكل غد.
ك مما نسبو فيو ابف أبي الطاىر مف سرقة ليس بمسركؽ ألنو مما يشترؾ فيو الناس مف المعاني ك
الجرم عمى ألسنتيـ قكلو في قكؿ أبي تماـ:

ألـ تمت يا شقيؽ الجكد مف زمف فقاؿ لي لـ يمت

مف لـ يمت كرم ػ ػ ػ ػػو
إنو مأخكذ مف قكؿ العتابػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي:
فكأنو من نشرىا نشــــــــــــــــــــــور

ردت صنائعو إليو حياتــــــــــــــــــــو

()2

1

 -ابف األثير .المثؿ السائر في أدب الكاتب ك

2

 -حسف طبؿ :المعنى الشعرم في التراث النقدم.دار الفكر العربي .القاىرة.ص. 1998 .1418. 2:ص205:

الشاعر.ص.311:ط2
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الفصل األول  :اإلشتـــــــــــــــــــراك
ك ينكر اآلمدم أف يككف مثؿ ىذا األخذ سرؽ.
ك عمى ىذا األساس نفسو يرد القاضي الجرجاني كثي ار مف دعاكم السرقة فيك يرد عمى مف اعتبر
قكؿ أبي تماـ:
أبدلت رؤوسيم يوم الكريية مـــــــــــــــــــــــــــن

قناالظيور قنا الخطى مدعمــــــــــــــــــــــــــــا

()1

مف قكؿ مسمـ :
و يجعل إليام تيجان القناالذبـــــــــــــــــــــل

يكسوا السيوف نفوس الناكثين بــــــــــو

يمكف أف يككف مف باب تكارد الخكاطر أك اإلشتراؾ في المعاني الناشئة.
ك مف مثمو ىذا تعميقو عمى ما زعمو ابف أبي تماـ:
أدركتو أدركتني حرفة األدبـــــــــــــــي

اذا عنيت بشيءخمت أني قــــــــــــــــــد
مأخكذ مف بيت الخزيمي:

بسجستان حرفــــــــــــــــــــة اآلداب

أدركتني.و ذاك أول دأبـــــــــــــي

 -1محػمد زكي العشماكم :قضايا النقد األدبي.دار المعارؼ الجماعية.ص352:
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الفصل األول  :اإلشتـــــــــــــــــــراك
فيقكؿ اآلمدم تعميقا عمى زعـ ابف أبي الطاىر(حرفة اآلداب) لفظو قد اشترؾ فييا الناس ك كثرة
عمى األفكاه ،حتي سقط أف تظف أف كاحد يستعمميا مف آخر كذلؾ ال يجكز ادعاء السرقة عند
إختالؼ المعنييف ،فميس لنا قد أف يقكؿ أف بيت أبي تماـ:
غدا العفو منو و ىو في السيف حاكم

اذا سيفو أضحى عمى إليام حاكما
مأخكذة مف قكؿ مسمـ ابف الكليد:
يغدو عدوك خائفا فإذا رأى
فال سرقة آلخر المعنييف مختمفي ػػف

أن قد قدرت عمى عقاب رجالـــــــــــــــــك

()1

يقكؿ أبي تماـ:
آلف لمحضيض فيو حضـــــــــيض

ىمة تنطح النجوم وجــــــــــد
فيأتي بعده البحترم :

في كل نائبة وجد قاعــــــــــــــــــد

متحير يغدو بعزم قائــــــــــــــم

-1محػمد زكي العشماكم :قضايا النقد األدبي.دار المعارؼ الجماعية.ص352:
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الفصل األول  :اإلشتـــــــــــــــــــراك
يعمف اآلمدم قائال  ":ك ىذاف المعنياف جنسيما كاحد ك لفظيما مختمؼ ك ىما شائعاف في الكالـ ك
جرياف األمثاؿ يقاؿ :فالف عالي اليمة ك ىمتو في الثريا ك حالتو في الحضيض ،فميس يجكز أف
يكظؼ ىذا المعنياف شاعراف  ،فيقاؿ أحدىما أخذه مف اآلخر"

()1

ك تصكير اإلنساف بأنو يحمـ بما تأصؿ لديو مف أخالؽ ك مكارـ ،ىك كذلؾ في نظر اآلمدم مف
المعاني المشتركة التي ال يعد أخذىا سرقة ك مف لـ يعيب اآلمدم عممى أبي الضياء بشر بف تميـ
إدعائو أف قكؿ البحترم:
حتى يكون المجد جل منامـــــــــــــــــــو

و يبيت يحمم بالمكارم و العمــــــــــــى

()2

مسركؽ مف قكؿ أبي تماـ :
بغير سماح أو طعام بحـــــــــــــــــــــــال

جري الجودي مجرى النوم منو فمم يكـــــــــــــــن

ك ذلؾ ألف ىذا الكالـ مكجكد في عادات الناس ك معركؼ في معاني كالميـ ،ك عمى ىذا األساس
يرد القاضي الجرجاني عمى زعـ ابف بكر الصكلي أف الصكرة في قكؿ البحترم:
و ما عمى إذ تفيم البقـــــــــــــــــر

عمى نحت القوافي من مقاطعــــــــــــــــــــــيا
مأخكذة مف قكؿ أبي تماـ:

فإن جميم بل كميم بقــــــــــــــــــــــــــر

ايدىمنك من دىائميم نقــــــــــــــــــــر

-1اآلمدم :المكازنة بيف أبي تماـ ك البحترم .ص151:
-2المصدر نفسو.ص151/152:
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الفصل األول  :اإلشتـــــــــــــــــــراك
ك ينفي عمي الصكلي تناسبو لتمؾ الصكرة التي أغمقيا التداكؿ قائال:
"كأنو لـ يعمـ أف العقالء منذ كانكا يسمكف البميد الغني حمار أك بقرا ،ك إذا استبعدكا انيف
المخاطب ،ك استخفكا فطنة منازع ،قالكا ىذا ثكر ك تيس حتى شاع ذلؾ عمى أفكاه العامة ،ك كيؼ
يدعي في ىذا السرؽ ؟ ك مف جعؿ بعض الناس أكلى بو مف بعض"

1

()1

 -القاضي الجرجاني :الكساطة.دار المعارؼ لمطباعة كالنشر.سكسة.تكنس.ط.1992 1ص264:
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الفصل الثاني:
السرقـــــــة:
 -1مدخــــل إلى تاريخ مصطلح السرقة.
 -2-1دواعي و عوامل السرقة.
 -3-1أشكــــــال السرقـــــــــــة.
 -4-1تأثير السرقة في تلقي الشعر.
:1-4-1تفاعــــل الشعـــــــر.

الفصل الثاني  :السرقـــــــــــــــــــــة
 مدخل إلى تاريخ مصطمح السرقة:لـ ينظرالنقاد العرب أك الغالبية العظمى منيـ عمى األقؿ إلى أخذ الفكرة نظرة إمتياف أك إتياـ،
فالشعر في ىؤالء النقاد صبغة فنية تقاس قيمتيا بصياغتيا الفنية  ،ك مما يتجمى في تمؾ الصياغة
مف سمات اإلبداع ك التجديد الفني.
إف الفكرة المجردة في صناعة الشعر بمثابة مادة خاصة كغيرىا مف الصناعات ،فتناكؿ الشاعر
ألفكار سابقيو أك معاصريو أمر الحرج فيو ك ال مؤاخذة عميو .ماداـ قد أجاد عرضيا ك أبرزىا في
صكرة فنية خاصة بو.
فمصطمح السرقة لـ يكف حيف ينصرؼ إلى أخذ فكرة ما مصطمحا لمذـ ،أم أنيا سرقة مشركعة في
نظرىـ إف صح التعبير بؿ إف بعض ىؤالء النقاد لـ يستخمد ىذا المصطمح لإلشارة إلى ىذا المكف
ك استبدؿ بو مصطمحات أخرل ال تحمؿ ظاللو المقيتة عمى النفس كاألخذ أك التنازؿ أك ما إلى
ذلؾ.
يشير الجاحظ إلى ىذا المكف مف األخذ فيقكؿ:
"نظرنا في الشعر القديـ ك المحدث ،فكجدنا المعنى يفمت ك يؤخذ بعضو مف البعض"

()1

فالجاحظ

يرصد ظاىرة أخذ المعنى مشي ار إلى ذيكعيا ك انتشارىا في الشعر قديمو ك حديثو ،ك ىذا األخذ ال
ضير فيو في نظر الجاحظ ،كما تكحي عبارتع ال سيما أنو قد جعؿ المعاني في مكطف آخر
مطركحة في الطريؽ أم أنيا تراث شائع ال حيازة ألحد عميو ك مف ثـ فال يحظر عمى أحد تناكلو.

-1الحضرم :زىر اآلداب ك ثمر األلباب .دار إحياء الكتب العربية .1553ج.3ص666:
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الفصل الثاني  :السرقـــــــــــــــــــــة
ك تتأكد تمؾ النظرة إلى أخذ الفكرة لدل اآلمدم في القرف الرابع الذم يقكؿ ":إف مف أدركتو مف أىؿ
العمـ بالشعر لـ يككنكا يركف سرقات المعاني مف كبير المساكلء الشعراء ك خاصة المتأخريف إذا
كاف ىذا بابا مفتكحا لممناقشة ك المجادلة منيـ ما كاف متقدـ ك ما كاف متأخر

()1

فاآلمدم ىنا ال يحسف بأف سرقة المعاني مف العيكب الخطيرة في الشعر ،بؿ يرل أنيا سمة ظاىرة
عند الشعراء جميعا لـ يب أر منيا أحد منيـ ،ك نسب اآلمدم ىذا الرأم إلى مف أسماىـ"أىؿ العمـ
بالشعر".
يدؿ عمى أف ىذا الرأم كاف ذا حظ كبير مف الذيكع في ذلؾ العصر عمى أف ىذا الرأم كاف حظ
كبير مف الذيكع في ذلؾ العصر عمى أف إطالؽ اآلمدم مصطمح السرقة عمى ىذا النكع مف أخذ
الفكرة يدؿ عمى ما أشرنا إليو قبؿ ذلؾ مف أف مصطمح السرقة كاف مصطمحا عاما استخدمو كثير
مف النقاد لإلشارة إلى ألكاف متباينة مف األخذ الجيد منو ك الردمء فيما نراه في ىذا المكطف يسمى
أخذ األفكار سرقة ك كأنو قد أحس بأف مصطمح السرقة لدل ىؤالء النقاد ال يراد بو إال جانب
اإلتياـ ك النقص مف شاعرية الشاعر .
أما أبك ىالؿ العسكرم فيصرح بضركرة أخذ الشاعر مف أفكار سابقيو فيقكؿ( ":)2ليس ألحد مف
أصناؼ القائميف غنى أك ابتعاد عف تناكؿ المعاني ممف تقدميـ ك الصعب عمى قكالب ممف
سبقيـ".

-1أبي ىالؿ العسكرم :الصناعتيف.ص146:
-2السابؽ نفسو.ص146:
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الفصل الثاني  :السرقـــــــــــــــــــــة
فالشاعر في نظر أبك ىالؿ ال يمكنو التعاضي كمية  ،خمؼ السابقكف مف أفكار ك آراء ك خكاطر
مبثكثة في أشعارىـ  ،فيك حينما يقكؿ الشعر ال يستكحي معانيو مف السماء ك إنما يخرجيا مف
ذاكرتو الغنية بالقراءات ك التأمالت ك مف ثـ قمة أك كثرة ك ال عيب عمى الشاعر في ىذا
اإلستدعاء ما داـ قد أجاد العرض ك أحسف التصكير ،فالتشابو بيف الالحؽ ك السابؽ في ىذا
الميداف ظاىرة ك ىك أمر ضركرم في نظر أبي ىالؿ ضركرة أف القائؿ ال يؤدم إال ما سمع ك إف
الطفؿ ال ينطؽ إال بعد استماعو مف البالغيف.

-1دواعــــــــــي و عوامل السرقـــــــــــة:
بإتساع دائرة النقد األدبي ،ك تنكع إتجاىيا كاف مف البدييي اف تبرز في ىذا العصر العديد مف
القضايا النقدية المتنكعة ،ك مف أىـ تمؾ القضايا (السرقات األدبية ك ىي :تعد مف أكسع أبكاب
النقد األدبي ،شغؿ بيا النقاد ك الشعراء عمى السكاء(.)1
بؿ ىي مف صميـ أبحاث النقد األدبي

()2

ك قد تنبو النقاد القدامى إلى ىذه الظاىرة منذ أف كاف النقد

ذكقيا إنطباعيا ،حتى أصبحت ظاىرة ممحة مع تطكر حركة النقد في القرف الرابع ىجرم .
ك ال بد لنا مف الكقكؼ اكال عند معناىا المغكم قبؿ الخكض في الحديث عف تطكر مفيكميا عبر
العصكر األدبية.

-1ىند حسيف طو .النظرية النقدية عند العرب ص .161
-2ينظر رشيد العبيدم.دراسات في النقد األدبيص.81
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الفصل الثاني  :السرقـــــــــــــــــــــة
السرقة بمعناىا المغكم مف "سرؽ الشئ يسرقو" أخده بخفية

()1

كمعناىا في إصطالح النقد :أخد

شاعر كالما شعريا أك نثريا مف شاعر أخر ك يتـ ىدا األخذ بطرؽ شتى فإذا أخذ الكالـ معنى ك
لفظ مف القرأف سمي "إقتباسا"،ك إف أخذ بطريقة منو سمي "تكليدا" ك إف أخذ نصا سمي "نسخا"

()2

ك قد جعؿ النقاد السرقات مسميات مختمفة ك مصطمحات كثيرة بمغ عددىا مئة ك خمسة ك أربعيف
مصطمحا

()3

ك كميا ينبثؽ مف مصطمح األـ "السرقة" فيي تشابييا في خصائص جكىرية "األخذ

مف الغير" ك تنفرد بخصائص تبعا لطريقة األخذ ك التحكيؿ الغني في المفظ ك المعنى ك األسمكب
،ك ليذا إعتدت السرقة مصطمحا فضفاضا يقسـ إلى "السرقة المحضة"ك السرقة الفنية(.)4
ككجدت السرقة منذ العصر الجاىمي ففي كتب األدب المتقدمة أخبار تدؿ عمى
سرعة بعض الجاىميف مف البعض،ك ىي نابعة مف فكرة نضكب المعاني

( )5

،ك ضركب التقميد ك

ىذا إما صرح بو أمرؤ القيس بقكلو:
نبكي الديار كما بكى إبن خدام

عوجا عمى الطمل المجيل لعنا

()6

فالشاعر ىنا إنما يقتفي أثر مف سبقو ،ك يسير عمى نيج إبف خداـ،ك يتبع طريقتو الفنية في البكاء
عمى األطالؿ ك تظير ىذه الفكرة بشكؿ كاضح في قكؿ عنترة ىؿ غادر الشعراء مف متردـ؟

 -1إبف منظكر.لساف العرب ص 10مادةسرؽ ك ينظر أحمد مطمكب معجـ النقد العربي ص.43/40
-2سندس محسف مصطمحات السرقات األدبية في التراث النقدم األدبي أطركحة ماجيستير .
-3ينظر المصدر السابؽ ص.324

-4ينظر المصدر السابؽ ص324

ٌ -5نظر ولٌد قصاب قضٌة عمود الشعري فً النقد العربً القدٌم ص 63/48

 -6دٌوان إمرؤ القٌس ٌنظر ملكة علً كاظم الحداد سرقات المتنبً فً النقد العربً القدٌم
نٌل درجة الماجٌستٌر 2002م.
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الفصل الثاني  :السرقـــــــــــــــــــــة
ك مثمو قكؿ زىير بف أبي سممى:
()1

أو معادا مني لفظا مـــــــــكرو ار

ما أردت أن أقول إال معــــــــــــا ار

ك قد درج عمى الرغـ مف ذلؾ أغمب الشعراء عمى ذـ السرقة الشعرية ك مف ذلؾ قكؿ طرقو بف
غيا غنيت و شر الناس من سرقا

العبد :و ال أغير عمى األشعار أسرقيا

()2

ك في األىـ األغمب فإف السرقة في العصر الجاىمي لـ تكف كثيرة شائعة "إذا لـ تكف دكاعييا ك
أسبابيا قد شحنتيا المنافسات السياسية ك المذىبية ك التفاخر المجنكف بيف األنساب ك األياـ كما
في العصر األمكم

()3

"ك في عصر صدر اإلسالـ بدا كاضحا إدراؾ الشعراء ليذه الظاىرة التي

تعد مسيئة في قكؿ الشاعر يحاكؿ أف يبرئ شعره ك مف ذلؾ قكؿ حساف بف ثابت :
بل ال يوافق شعرىم شعــــــــــري

ال أسرق الشعراء ما نطقوا بو

()4

كفي العصر األمكم أخذ الشعراء يتقاذفكف بينيـ مذمة السرقة فنرل الفرزدؽ يتيـ جرير بقكلو:
مثل إدعاء سوى أبيك تنقل

إن استغراقك يا جرير قصائدي

()5

ك يقكؿ جرير:
و من عرفت قصائده إجتالبا

ستعمم من يكون أبوه قينا

-1المرجع نفسو ديكاف زىير بف سممى.

-2طرفو بف العبد الديكاف ص 216

-3عبد الجبار المطمي الشعراء نقاد ص 127

-4شرح ديكاف دساف تصحيح عبد الرحماف البرقكقي ص .320

-5نقائض جرير ك الفرزدؽ /ج 1ص  202ينظر ديكاف الفرزدؽ ج  1ص . 711
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الفصل الثاني  :السرقـــــــــــــــــــــة
ك مف ىنا نجد أف السرقات قد أخذت طريقيا في الشعر العربي ك أخذت دائرتيا في اإلتساع
بإتساع دائرة الشعر ك كثر التالجي بيف الشعراء لمعصبيات القبيمية ك اإلنقسامات السياسية التي
حدثت في ذلؾ العصر ك إزدادت فكرة السرقات كضكحا في أذىاف النقاد ك الشعراء أنفسيـ(.)1
أما القرف الرابع فقد "شيد غارة الشعراء عمى كؿ معنى سابؽ لمتقدـ أك معاصر "( )2فأثيرت دائرة
"السرقة األدبية "تتسع ك تتطكر بحيث صارت ليا مراتب ك منازؿ ك مصطمحات متعددة .ك ألفت
فييا عدة كتب حتى غدا "الشعراء يجيركف بما ياخذكف ألنيـ امنكا بأف ما يفعمكنو ليس إال طريقة
مف الطرؽ السميمة"

()3

حجتيـ في ذلؾ اف المعاني إستنفذىا الشعراء األقدميكف ،ك أف الشاعر المحدث قد كقع في أزمة
تحد مف قدرتو عمى اإلبتكار ك ليذا بتفاكت المحدثكف في قدرتيـ مف ىذه الناحية ،فمنيـ مف يقصر
عف المعنى السابؽ ك منيـ مف يحتذيو ك منيـ مف يزيد عميو ك منيـ مف يكلد معنى لـ يخطر
لألكؿ ك بذلؾ حؿ التكليد محؿ اإلبتكار ك بسبب ىذا التفاكت المصطمح المتصؿ بالمعاني

()4

.

ك بيذا أصبحت السرقة لمشاعر المحدث أم ار ال مفر منو ،كما أصبح ىناؾ نكع مف السرؽ يكسب
صاحبو منزلة ك فضال،ك أحقية بالمعنى الذم سرقو مف صاحبو الذم إبتدعو ك ذلؾ حينما يأخذ
المعنى فيكسكه حمة جديدة ك صياغة أحمى مف صياغتو السابقة،ك ىذا ما دعا إليو اأغمب النقاد.
()5

ك منيـ إبف طباطب العمكم

-1عمي عبد الرزاؽ السامرائي سرقات المتنبي ص .20
-2إحساف عباس تاريخ النقد ص .29

-3مصطفى ىدارة مشكمة السرقات في النقد العربي القديـ ص .70
-4ينظر إحساف عباس تاريخ النقد ص .39

 -5أبن طباطب العلوي عٌار الشعر ص .9-8
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مسكغا ظاىرة األخذ ك السرقة عند النقاد ك الشعراء المحدثيف قائال"ك المحنة عمى الشعراء زماننا
في أشعارىـ أشد منيا عمى حؽ مف قبميـ ،ألنيـ قد سبقكا إلى كؿ معنى بديع ك لفظا فصيح ك
حيمة لطيفة"....
فإف أتكا بما يقتصر عمى المعاني أكلئؾ ك ال يربى عمييا لـ يتمؽ بالقبكؿ ك كاف كالمطركح
المممكؿ(")1
ك أكؿ تدكيف أدبي نقدم لمصطمح السرقة كرد عند األصمعي

()2

ت ( )210في فحكلة الشعراء إذا

إستخدـ ألفاظا عديدة منيا اإلختراع ك اإلىتداـ ك اإلجتالب ك األخذ ك اإلنتحاؿ إال اف إشارتو
"لسرقات الشعراء" لـ تكف قائمة عمى أساس فنية

()3

ثـ اكرد إبف سالـ الجمحي (ت 232ق) في كتابو طبقات فحكؿ الشعراء قسما مف سرقات الشعراء
أثناء تكاجييـ(،)4ك بحثو في ىذه القضية يتفؽ مع منيجية في تحقيؽ نسبة األشعار إلى أصكليا ك
تصحيح ركاياتيا ككنو مؤرخا أدبيا إمتياز باألمانة العممية في ركاية ما يتعمؽ بشراء طبقاتو.
أما الدراسات التي بدأت تأخذ منحى التخصص في قضية السرقات األدبية فقد تمثمت بكتاب
"سرقات الكميت مف القراف ك غيره".

 -1المصدر نفسه.
ٌ -2نظر:األصمعً ،فحولة السعراء ،ص19:
-3محمود عبد هللا الجابر ،الثعالبً ناقدا و أدبٌا.
ٌ-4نظر :ابن سالم الجمحً ،طبقات فحول الشعراء ،أخٌار عمر بن ٌجأوجرٌرص .128-58-558

24

الفصل الثاني  :السرقـــــــــــــــــــــة
البف كناسو"ت  207ك ىك كتاب مفقكد ك لكف جاء ذكره في الفيرست إلبف نديـ ثـ تطكر بحث
النقاد العرب في السرقات يبحث العالقة بيف األلفاظ ك المعاني فخضع لمقاييس فنية خالصة ك لعؿ
أكؿ دراسة مف ىذا النكع ىي ك المعاني فخضع لمقاييس فنية خالصة ك لعؿ أكؿ دراسة مف ىذه
النكع ىي تمؾ عقدىا الجاحظ "ف 255ق

()1

ك ىذا كاضح ممف خالؿ مقكلتو المشيكرة في المعاني

المعاني مطركحة في الطريؽ يعرفيا العجمي ك العربي ك البدكم ك الحضرم ك القركم ك المدني ك
إنما الشأف في إقامة الكزف ك تخير المفظ ك سيكلة المخرج(.)2
ك يبدك ىنا أف إشارة الجاحظ إلى السرقات القبمية قميمة ،ك قد جاء ذكرىا في أثناء بحثو عف المعنى
المبتكر ،ك ىي إشارة تكاد تككف عابرة ،ك ربما كاف ىذا األمر ىك الذم دعا بعض النقاد القدامى
إلى عدـ إدراؾ قصد الجاحظ ىذا األمر ىك الذم دعا بعض النقاد القدامى إلى عدـ إدراؾ قصد
الجاحظ مف مقكلتو المشيكرة كال شؾ أف الجاحظ حيف تحدث عف المعاني المطركحة في الطريؽ
أعطى الفضؿ ك الشرؼ لمفظ.
لـ يكف يريد ىذا المفظ المفرد الذم ال قيمة لو ،ك إنما ىك يريد شيئا أبعد مف ذلؾ ك أعمؽ ك أىـ
يريد الصكرة التي تحدث في المعنى ،ك ىذا ىك معنى قكؿ الجاحظ عف الشعر":إنو صياغة ك
*

ضرب مف التصكير" فيذه "الصياغة ليست ىي األلفاظ المفردة إنما ىي الصكر التي تحدث في
المعاني"

()3

 -1ينظر :محمكد عبد اهلل الجابر ،الثعالبي ناقدا ك أدبيا،ص.325:
 -2الجاحظ،الحيكاف،ج ،3ص331:

* كأبي ىالؿ العسكرم عندما جعؿ التفاضؿ بيف الناس في األلفاظ ك بالتالي تككف السرقة
مقصكرة عمى أخذ ألفاظ السابؽ.
3

 كليد قصاب ،قضية عمكد الشعر في النقد العربي القديـ،ص58:25
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مف ذلؾ نالحظ أف قضية السرقة قد إرتبطت إرتباطا كثيقا بقضية المفظ ك المعنى حتى أصبح
ىناؾ تمييز بيف نكعيف مف السرقة مذمكـ ك محمكد ،ك ىذا التمييز نتج عف إدراؾ مفيكـ الصكرة
الشعرية ك التفريؽ بيف المعنى الذىني المجرد ك المعنى الشعرم المصكر ،ك كاف لمجاحظ الفضؿ
في إرسائو ،فبدأ البالغيكف ك النقاد مف بعده يمتفكف إلى التصكير األدبي(.)1
أما ابف قتيبة(ت )276فقد كاف "إىتمامو بالسرقات أشد مف إىتماـ الجاحظ ك لعمو أكؿ مف كسع
بحث السرقات"

()2

حيف استعرض قسما مف سرقات الشعراء في أثناء ترجمتو ليـ( ،)3فتطرؽ لمسرقة

"بصفتيا فنا ك قاؿ بفكرة السرقة المحمكدة التي ألـ بيا الشعراء بمعاني القدماء ك أحسنكا بما زادكا
عمييا ،فألبسكىا بذلؾ ثكبا جديدا غير ثكبيا ،ك بيذا يككف ابف قتيبة قد أخرج ىذه القضية مف دائرة
اإلتياـ التي كضعت فييا ،أما إذا نظرنا إلى المقياس العاـ عند ابف قتيبة ،فإف الجكدة ىي ذلؾ
المقياس لمشعر ،دكنما إعتبار بقدـ الشعر أك حداثتو(.)4
ك مع تتبع المسار الزمني ك التاريخي ،نصؿ إلى اآلمدم فنجده عمى مشركعيتيا ك قدميا ،ك كأنيا
أمر ال بد منو فيي عنده باب"ما يعرل منو أحد مف الشعراء"

()5

فيي مباحة عنده ألنو قمما يخمك

ديكاف شاعر منيا ،فالمعاني معركفة ك لكؿ عصر قامكس مفردات مطكع بتقاليد ك أعراؼ
إجتماعية مخصكصة ك مف الممكف أف تتشابو طرائؽ أفكار الشعراء ك مناحي تعبيرىـ ذلؾ أف
الفكر اإلنساني يمثؿ حصيمة التراكـ الثقافي ك اإلجتماعي لعصر معيف(.)6
-1جابر أحمد عصفكر،ينظر الصكرة الفنية في التراث النقدم ك البالغي .316/309
 -2محمكد عبد اهلل الجابر ،الثعالبي ناقدا ك أدبيا ،ص.326:

 -3ينظر ابف قتيبة ،الشعر ك الشعراء،ج،1ص، 73:ج،2ص866/581:

 -4ابف ككيع ،المنصؼ في الدالالت أطركحة ماجستير،حمكدم المشيداني،ص.20:
 -5اآلمدي ،الموازنة،ج ،1ص.122:
 -6ولبرسكوت (ت ار) عناد غزوان،خمسة مداخل إلى النقد األدبً ،ص.270/266:
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ك إلى ضياء الديف ابف األثير(637ق) ،انتيت جيكد النقاد الذيف سبقكه ك لديو تجمع حصاد
المؤلفات النقدية طكاؿ ىذه الحقبة الطكيمة الخصبة ،ك قد انبرل قمـ ىذا البالغي الكبيرلمدفاع عف
المتنبي في كتابو(اإلستدراؾ) ،ردا عمى رسالة ابف الدىاف( )569التي رمى فييا شعر المتنبي
بكثير مف السرقة ،ك يأتي كتاب اإلستدراؾ بعد سمسمة دراسات تناكلت قضية السرؽ بصكرة عامة
بدءا بكتابة الجامع الكبير ،ثـ المثؿ السائر ،ك التي أتميا في كتابة اإلستدراؾ.
ك ىنا تتأكد ضركرة ك نظرة أبي ىالؿ العسكرم في مكطف آخر ،حيث يشير إلى ندرة إبتكار الفكر
فيك يقسـ المعاني إلى ضربيف:
" ضرب يبتدعو صاحب الصنعة مف غير أف يككف لو إماـ يقتدم بو فيو ،أك رسكـ قائمة أك مثمو
مماثمة يعمؿ عمييا ك ىذا الضرب ربما يقع عند الخطكب الحادثة ك يتنبو لو عند األمكر النازلة
الطارئة ك اآلخر ما يحتذيو عمى مثاؿ تقـ ك رسـ فرط"(.)1
فابتداع المعاني في نظر أبي ىالؿ أمر نادر الحصكؿ فقمما يقع الشاعر عمى الفكرة التي لـ يسبؽ
إلييا ك لف يتيسر لمشاعر ابتداع معنى إال في ظركؼ ك تجارب خاصة ال تتيسر في كؿ حاؿ.
سنرل بعد قميؿ أف العسكرم ال يكلي ابتكار المعنى قيمة في تقدير الشعر ،فالمعنياف
كالىما(المبتكر ك المحتذل) في حاجة إلى ما يضفي عميو سمة الشاعرية ك ىي الصكر المقبكلة ك
العبارة المستحسنة ك لكف إذا كاف تناكؿ الشاعر لمعاني سابقيو أمر ضركريا ال غنى عنو ك إذا لـ
يكف ىذا التناكؿ عيبا عمى الشاعر في نظر ىؤالء النقاد فما الذم دعاىـ أك دعا الكثير منيـ
إذف -إلى إحصاء أنماط ىذا المكف مف األخذ. -1أبي ىالؿ العسكرم ،الصناعتيف ،ص.146:

27

الفصل الثاني  :السرقـــــــــــــــــــــة
ك حشدىا جنبا إلى جنب مع أنماط مف األخذ المعيب كما في المكازنة أك الكساطة مثال ،ك كما
يبدك ذلؾ بصكرة كاضحة في الكتب الخاصة بالسرقات.
ك النتيجة أف ىناؾ عكامؿ كثيرة دفعت إلى ىذا اإلحصاء غير المشركع ،ك الذم ال يتفؽ مع ما
صرح بو ىؤالء النقاد مف ضركرة أخذ المعاني ك مسامحة الشاعر في أخذىا ك لعؿ أنيـ تمؾ
العكامؿ المعركفة ك المتعارؼ عمييا ىي :
أ-الروايـــــــة :كانت ركاية الشعر ك حفظو ىي الكسيمة الكحيدة لمحفاظ عمى الشعر القديـ ك إلى
صفة خاصة  ،فمـ يعرؼ العرب تدكيف الشعر إال في كقت متأخر بالنسبة لظيكره فكانت صدكر
الركاة ىي المرجع األكؿ ك األخير في تعرؼ ما أنتج السابقكف مف شعر ك أدب.
ك مف المعمكـ أف السرقات الشعرية ،ال يمكف الكقكؼ عمييا إال بحفظ األشعار الكثيرة ،التي ال
يحصرىا عدد ،فمف راـ األخذ بنكاصييا ك اإلشتماؿ عمى قكاصييا بأف يتصفح األشعار تصفحا ك
يقتنع بتأمميا ناظ ار ،فإنو ال يظفر منيا إال بالحكاشي ك األطراؼ(.)1
ب-إنكار الشاعــــر-:أك مف يتعصب لو -أخذ المعاني :إذا كاف أخذ المعاني ،كما رأينا ضركرة
فإف إنكار الشاعر)أك مف يتعصب لو) ألخذىا يككف حاف از البعض النقاد لكي يحصي عمى الشاعر
صنكؼ األخذ في شعره ،سكاء أكاف المأخكذ فكرة أـ صكرة  ،ك إدراج أخذ الفكرة حينئذ ،ليس ألف
في أخذىا عيبا عمى الشاعر ،بؿ ألف في ذلؾ حجة عمى المنكر كاضحا ما لمف يتنكر لمتراث.

1

 -ينظر ابف األثير،المثؿ السائر في أدب الشاعر ك الكاتب،ج، 2ص.305:
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جـــ-التعصــــــــب  :فمقد كاف لمخصكمات التي نشأت حكؿ بعض الشعراء ك المكقؼ المتشدد لبعض
المغكييف ضد الشعراء المحدثيف ال سيما ىؤالء الذيف عرفكا بالتجديد أك الذيف كانت ليـ مذاىب
األقدميف كاف لذلؾ األثر في إذكاء التعصب عند بعض النقاد ،فراحكا يسرفكف دعاكل السرقة دكف
تمييز بيف المعيب منيا ك المستحسف تاسيس أك متناسبيف المبدا الذائع في ىذا العصر ك ىك أف
بعض ألكاف األخذ ضركرة ال غنى لمشاعر عنيا.
 -3-1أشكــــــــــــال السرقـــــــــــــــــــة:
قيؿ أف يبدأ إلى إبف األثير تقسيمو لمسرقات الشعرية  ،ك تحديد مصطمحاتيا ،أشار إلى أف ىذه
القضية ،قد تكمـ فييا عمماء البياف الذيف سبقكه ،حتى إنيـ أكثركا فييا.
إال أنو ألؼ فييا كتابا عمؿ فيو عمى تحقيؽ كجكد السرقة ،ك تحصيؿ ما غاب عف النقاد في ىذا
المجاؿ.
ك مف المعمكـ أف ابف األثير مف النقاد ك البالغييف الذيف ظيركا أكاخر العصر العباسي ،فال عجب
أف نجده قد إستفاد مف آراء النقاد الذيف سبقكه في معالجة ىذه القضية ك جمع عصارة ما قيؿ فييا،
ك ىذا ما مكنو مف أف يستقصي جميع أنكاعيا ك يحيط بأطرافيا ك نكاحييا.
ك يذكر ابف األثير أنو قسـ السرقات الشعراء التي أدرجيا صاحب الكتاب ك التي استدؿ مف خالليا
عمى إظيار كؿ نكع منيا،ك ىذه األقساـ ىي كاآلتي(:)1

-1ابف األثير :المثؿ السائر في أدب الكاتب ك الشاعر،ص312:
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 األكؿ :النسخ :ك ىك أخذ المفظ ك المعنى برمتو مع الزيادة عميو مأخكذ ذلؾ مف نسخ الكتاب. الثاني:السمخ :ك ىك أخذبعض المعنى ماخكذ ذلؾ مف سمخ الجمد الثالث :المسخ :ك ىك إحالة المعنى إلى ما دكنو،مأخكذ ذلؾ مف مسخ اآلدمييف قردة. الرابع:أخذ المعنى مع الزيادة عميو. الخامس :كىك عكس المعنى إلى ضده.ك ىذاف القسمات اآلخيراف بالرغـ مف أنو قد خصيما بالذكر في أكؿ فصمو ك أعمف رغبتو في
فصميما ،إال أنو لـ يفردىما بالقكؿ ،بؿ تكمـ عنيما في تضاعيؼ األقساـ الثالثة األكلى ،ثـ يفرع
ابف األثيػػر األقساـ إلى ضركب ك شعب مختمفة فيجعؿ"النسخ" عمى ضربيف:
األكؿ  :يسمى كقكع الحافر عمى الحافر.
الثاني :ىك الذم يؤخذ فيو المعنى ك أكثر المفظ .
أما" السمخ" ابف االثير إلى إثنتي عشرة ضربا ،ك ما كرد في البحث(.*)1
 -1أف يؤخذ المعنى ك يستخرج منو ما يشبيو ك ال يككف ىك إياه.
 -2أف يؤخذ المعنى مجردا مف المفظ.
 -3أخذ المعنى ك يسير مف المفظ.
 -4أف يأخذ المعنى فيعكس
 -5أف يؤخذ بعض المعنى.

1

ابف االثير،ص *، 309 :يذكر ابف األثير أنو قسـ السمخ إلى اثني عشرة ضربا لـ يثبت الضرب الثاني عشر.30
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-6أف يؤخػ ػ ػ ػ ػذ المعنى فيزاد عميو معنى آخر.
-7أف يؤخذ المعنى فيككف عبارة أحسف مف العبارة األكلى.
*مالحظة":يذكر ابف األثير أنو قسـ السمخ إلى إثني عشرة ضربا ،لـ يثبت الضرب الثاني عشر".
كما ذكرنا سابقا في تقسيـ السرقات عند ابف األثير إلى خمسة أقساـ رئيسية-ذكرناىا سابقا -زادت
انبثؽ تحت ىذه األقساـ ضركب ك فركع مختمفة ،سنذكر ىذه األقساـ مجتمعة ثـ أفصؿ فييا بذكر
أضربيا مع التمثيؿ ليا بالشكاىد الشعرية التي أدرجيا صاحب الكتاب ك التي استدؿ مف خالليا
عمى إظيار كؿ نكع منيا.
-1-3-1النســـــــــــــــــــخ:
أما النسخ فإنو ال يككف إال في أخذ المعنى ك المفظ جميعا أك في أخذ المعنى ك أكثر المفظ ألنو
مأخكذ مف نسخ الكتاب ،ك ىك عمى ذلؾ فإنو ضرباف :
األكؿ :يسمى وقوع الحافر عمى الحافر.
كقكؿ إمرلء القيس :و قوفا بيا صحبي عمى مطييم

يقولون ال تيمك أمتي و تجمل

()1

ك يقكؿ في ذلؾ أف الخكاطر تتفؽ في إستخراج المعاني الظاىرة المتداكلة فكيؼ تتفؽ األلسنة في
صكغيا لأللفاظ(.)2

-1ينظر ابف األثير ،المثؿ السائر ،ديكاف امرؤ القيس،ص.352 :
2

-ابف األثير:المصدر نفسو،ج،2ص.352:
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الضرب الثاني :ك ىك الذم يؤخذ فيو المعنى ك أكثر المفظ ك ىك قريب مف الضرب األكؿ ك يكردابف األثير مثاال ليذا الضرب قكؿ بعض المتقدميف ،يمدح معبدا صاحب الغناء:
أجاء طويس و السريجي بعده

و ماقصيات السبق إال لمعبـــــــــد(.)1

فأخذ أبك تماـ معناه مع كثير مف لفظو.ك قاؿ:
محاسن أصناف المغنين جمـــــــة

و ما قصيات السبق إال لمعبــــــــــــد.

-2-3-1السمــــــــــــــــــــــــــخ:
يعرفو ابف األثير بأنو":أخذ بعض المعنى ،مأخكذ ذلؾ مف سمخ الجمد"()2ك السمخ يقسمو ابف األثير
إلى اثني عشر ضربا إال أنو لـ يكرد الضرب الثاني عشر ك لـ يشر إليو ،كما سبؽ أف ذكرنا
ك يبدك أنو أدرؾ كثرة تقسيما لو لذلؾ قاؿ":إف ىذا التقسيـ أكجبتو القسمة"

( )3

ك يؤكد أنو حصر كؿ

أنكاع السمخ حتى أنو لـ يبقى شيء خارج عنو ،ك أضربو كالتالي:
الضرب األول من السمخ :أف يؤخذ المعنى ك يستخرج منو ما يشبيو ،ك ال يككف ىك إياه ك ىذامف أدؽ السرقات منيبا ك أحسنيا صكرة ك ال يأتي إال قميال ك في ىذا الضرب تظير نزعة ابف
األثير التعميمية ك يعرض مثاال ألبي تماـ يراه أظير ليذا الضرب ك ىك قكلو:
رعتو الفيافي بعد ما كان حقبة
1

-أبك تماـ :الديكاف،ج،2ص252 :

3

-المصدر نفسو:ص312:

2

4

رعاىا و ماء الروض ينيل ساكبو

ابف األثير،المثؿ السائر،ج،1ص154:-أبك تماـ:الديكاف،ج،1ص154:
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أخذ البحترم ىذا المعنى ك استخرج منو ما يشابيو كقكلو في قصيدة يفخر فييا لقكمو:
شيخان قد ثقل السالح عمييما
ركبا الفنا من بعدما حمال القنا

و عداىما رأى السميع المبصر
في عسكر متحامل في عسكر(.)1

 فأبك تماـ ذكر أف الحمؿ رعى األرض ثـ سار فييا،أم أىزلتو ،فكأنيا فعمت بو مافعؿ بيا كالبحترم نقؿ ىذا إلى كصؼ الرجؿ بعمك السف ك اليرـ ،فقاؿ :إنو كاف يحمؿ الرمح في القتاؿ ،ثـ
صار يركب عميو  ،أم يتككأ منو عمى عصا كما يفعؿ الشيخ الكبير.
ك مف الكاضح أف ابف األثير يقصد بيذا الضرب تأثر شاعر بشاعر ك استحياءه منو .
الضرب الثاني من السمخ:أف يؤخذ المعنى مجردا مف المفظ.ك ذلؾ مما يصعب جدا ك ال يكاد يأتي إال قميال ك يرل ابف األثير في ىذا الضرب أنو مف أدؽ
السرقات ك مثاؿ ىذا الضرب ،قكؿ عركة بف الكرد(:)2
و من يك مثمي ذا عيال و مقت ار

من المال يطرح نفسو كل مطرح

ليبمغ عذ ار أو ينال رغيبـــــــــــــة

و مبمغ نفس عذرىا مثل منجح

()3

أخذ أبك تماـ ىذا المعنى فقاؿ:
تقوم مقام النصر إذا فاتو النصر

فمتى مات بين الضرب و الطعن ميتة
1

 -البحترم:الديكاف ،ت ػ ح:أمؿ الصيرفي،دار المعرفة ،مصر ،ط ،2دت ،ج ،2ص132:

3

-عركة بف الكرد:الديكاف شرح ك تقديـ:سعدم ضناكم،دارالجيؿ،بيركت،ط، 1969 ،1ص105:

2

-ابف األثير،المثؿ السائر،ج،2ص313:

4

أبك تماـ :ج،2ص303:33
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فعركة بف الكرد جعؿ اجتياده في طمب الرزؽ عذ ار يقكـ مقاـ النجاح،ك أبك تماـ جعؿ المكت في
الحرب الذم ىك غاية إجتياد المجتيد في لقاء العدك قائما مقاـ اإلنتصار ،ك كال المعنييف كاحد ،
غير أف المفظ مختمؼ(.)1
الضرب الثالث من السمخ :ك ىك أخذ المعنى ك يسير مف المفظ :ك يرل ابف األثير في ىذا الضرب مف السرقات في الشعر مف أكثرىا قبحا ك أظير شناعة عمى
السارؽ ،ك يحبذ في ىذا الضرب أف يخالؼ المتأخر المتقدـ ،إما بأف يأخذ المعنى فيزيده معنا
آخر،أك يكجزه في لفظو أك يكسكه عبارة أحسف مف عبارتو.
فمف ذلؾ قكؿ البحترم :
كل يوم من جوده في عيد

كل عيد لو إنقضاء و كفى

()2

أخذه مف عمي بف جبمة في قكلو:
و الناس في كل يوم منك في عيد

لمعيد يوم من األيام منتظر

()3

ك يعمؽ ابف األثير عمى مآخذ البحترم بأنو قد افتضح فييا غاية اإلفتضاح رغـ غناه عف مثميا ك
نجده يشير إلال الطريؽ التي سمكيا البحترم في ىذه المآخذ لـ يتحرج فحكؿ الشعراء عف سمككيا ك
مف ىؤالء أبك تماـ فإنو قاؿ:
فخيل من شدة التبسيس مبتسما

قد قمصت شقتاه من حفيظتو

1

 -ابف األثير،المثؿ السائر،ج،2ص314:

3

-عركة بف الكرد:الديكاف شرح ك تقديـ:سعدم ضناكم،دارالجيؿ،بيركت،ط، 1969 ،1ص105:

2

-ابف األثير،المثؿ السائر،ج،2ص313:
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سبقو عبد السالـ بف رغباف المعركؼ بديؾ الجف فقاؿ:
فيرى ضاحكا لعيس الصيـــــــــــــــــــــــــــــال

تمق ليثا قد قمصت شفتــــــــــــــــــــــــــاه

()1

الضرب الرابع من السمخ :ك ىك أف يؤخذ المعنى فيعكس :ك يرل ابف األثير ذلؾ حسف يكاد يخرجو حسنو عف حد السرقة ،ك لئف يسمى ابتداعا أكلى مف أف
يسمى سرقة ،ألف الشاعر يعمد إلى المعنى يأخذه ،ك يأتي بما ىك ضده فيككف بذلؾ مبتدعا لمعنى
جديد  ،فمف ذلؾ قكؿ أبي نكاس:
أشيى المطي إلى ما لم يركـــــــــــــــــــب

قالوا عشقت صغيرة فأجبتيــــــــــــــــــــــم

()2

فقاؿ مسمـ بف الكليد في عكس ذلؾ:
حتى تذلل بالزمام و تركيــــــــــــــــــا

إن المطية ال يمذ ركوبيـــــــــــــــــــــا

الضرب الخامس من السمخ :ك ىك أف يؤخذ بعض المعنى :
ك ىذا ما اقتصر فيو الشاعر عمى أخذ بعض المعنى دكف المفظ ك لـ يبدم ابف األثير أم رأم
حكؿ ىذا الضرب مف حسف أك قبيح ،ك اكتفى بذكر األمثمة التي تكضحو  .فمف ذلؾ قكلو عمي بف
جبمة:

و إن نال منو آخر فيو تابع

و آثل مالم يحوه متقدم

()3

1

 -ديؾ الجف الحمصي :الديكاف،ت.ج  :أنطكاف محسف القكاؿ ،دار الكتاب العربي ،بيركت،ص113:

3

-شعر عمي بف جبمة  :ص34

2

-أبك نكاس  :الديكاف،المكتبة الثقافيةف بيركت،لبناف،ص49:
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فقاؿ أبك الطيب المتنبي:
فيما يفعل الفعالت إال عذاريا

ترفع عن عون المكارم قدره

()1

فعمى بف جبمة غشتمؿ ما قالو عمى معنييف :أحدىما أنو فعؿ ما لـ يفعمو أحد ممف تقدمو ،ك إف
ناؿ منو اآلخر شيئا ،فإنما ىك مقتدر ك تابع لو ،ك أما أبك الطيب فإنو لـ يأت إال بالمعنى الكاحد ك
ىك أنو يفعؿ ماال يفعمو غيره غير أنو أبرزه في صكرة حسنة.
الضرب السادس من السمخ :ك ىك أف يؤخذ المعنى فيزداد عميو معنى آخر :
ك ىك أف يأخذ الشاعر المعنى فيزداد عميو معنا آلخر ،ك يرل ابف األثير أف ىذا الضرب قميؿ
الكقكع ك مما ينتظـ تحت ىذا السمؾ قكؿ أبي تماـ:
و لو برزت في زي عذراء ناىد

يصد عن الدنيا إذا عن سؤدد

()2

أخذه مف قكؿ ابف المعدؿ بف غيالف:
إذا كانت العمياء في جانب الفـــــــــــــقر

و لست بنظار إلى جانب العال

إال أنو زاده بزيادة حسنة بقكلو":ك لك برزت في زم عذراء ناىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػد"

1

 -المتنبي:الديكاف،ج،5ص713:

3

-ينظر ابف األثير ،المثؿ السائر،ص325:

2

-أبك تماـ :الديكاف،ج،1ص273:
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الضرب السابع من السمخ :ك ىك اف يؤخذ المعنى فيكسي عبارة أحسف مف العبارة األكلى ،ك ىذا
ىك المحمكد الذم يخرج بو حسنو عف باب السرقةف ك ىك كثير الكقكع ك مف أمثمتو قكؿ بعضيـ:
أبي تماـ :

مخصوبة منكم أظفاره بــــــــــــــدم.

جذالن من ظفر حران أن رجعــــــــــــت

أخذه البحترم فقاؿ :
تذكرت القربى ففاضت دموعيا

إذا احتربت يوما ففاضت دماؤىا
ك مما ينخرط في ىذا السمؾ قكؿ بعضيـ :
مخضرة األوساط زانت عقوليا
كأن عمييا كل عقد مالحة

بأحسن مما زينتيا عقودىا.
و حسنا و إن أضحت و أمست بال عقـــــــــــــــد

الضرب الثامن :ك ىك أف يؤخذ المعنى ك يسبؾ سبكا مكجزا.
ك ذلؾ مف أحسف السرقات بما فيو مف الداللة عمى بسطة الناظـ في القكؿ ك سعة باعة في
البالغة ،فيك يعمد إلى المعاني ك يكردىا في أبمغ ما يككف مف إنجاز.
و فاز بالطيبات الفاقك الميـــــــــــــــــــــــــــــج

فمن راقب الناس لم يظفر بحاجتو
أخذه سمـ الخاسر ك كاف تمميذه-فقاؿ :

و فاز بالمذة الجســــــــــــــــــــور

من راقب الناس مات غمــــــــــــــــــا
فبيف البيتيف لفظتاف في التأليػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؼ.

1

 -أبك تماـ :الديكاف،ج،1ص286:
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ك مف ىذا األسمكب قكؿ أبي تماـ :
فييا تسير مغو ار أو منجـــــــــــــــــــــــدا

برزت في طمب المعالي واحــــــــــــــــــــــدا
عجبا بأنك سالم في وحشـــــــــــــــــــــة

()1

في غاية مازلت فييا مفـــــــــــــــــــــردا

فأخذه ابف الركمي ىذا المعنى ك سبكو سبكا مكج از دكف أف يخؿ بو فقاؿ:
س و ما أوحشتو بالتغريـــــــــــــــب

غريتو الخالئق الزىر في النـــــــــــــــــــا

()2

الضرب التاسع من السمخ :ك ىك أف يككف المعنى عاما فيجعؿ خاصا أك خاصا فيجعؿ عاما.
ك ىك مف السرقات التي يسامح صاحبيا ،ك ىك أف يككف المعنى عاما فيجعؿ خاصا ،أك خاصافيجعمو عاما.
فمف العاـ الذم يجعؿ خاصا قكؿ األخطؿ:
عار عميك إذا فعمت عظيــــــــــــــــــــــــــــم

ال تنو عن خمق و تأتي بمثـــــــــــمو

()3

أخذه أبو تمام فقال:
لمبخل تربا ؟ ساء ذلك صنيعــــــــــــــــــــا

ألـــــــــــــوم من بخمت يداه و اغتــــــــــــــــــدى

1

 -أبك تماـ :الديكاف،ج،1ص286:

3

-أختمؼ في نسبو ىذا البيت لكف ابف األثير نسبو إلى األخطؿ.

2

4

ابف الركمي:الديكاف،ج،1ص172:-أبك تماـ:الديكاف ،ج،1ص242:
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ك ىذا مف العاـ الذم جعؿ خالصا ،أال ترل أف األكؿ نيى عف اإلتياف بما ينيى عنو مطمقا ك جاء
بالخمؽ منك ار فجعمو شائعا في بابو ،ك أما أبك تماـ فإنو خصص ذلؾ بالبخؿ ،ك ىك خمؽ كاحد مف
جممة أخالؽ.
ك أما جعؿ الخاص عاما ،فقكؿ أبي تماـ:
و لكن منعت الدر و الضرع حافــــــــــــل

و لو حاردت شول عدرت لقاحيا

()1

فيك قد خص المنع ك الحرماف في الدر ،فجاء أبك الطيب ك أخذ المعنى أبي تماـ في المنع ك
الحرماف،ك جعمو عاما فقاؿ:
و ما يؤلم الحرمان من كف حـــــــــــــــــــــارم

كمايؤلم الحرمان من كــــــــــــــــــفا رازق

()2

الضرب العاشر من السمخ :زيادة البياف مع المساكاة في المعنى :
ك ذلؾ بأف يؤخذ المعنى فيضرب لو مثؿ يكضحو ،ك مف أمثمة ىذا الضرب قكؿ أبي تماـ:
فممريث في بعض المواطن أنفــــــــــــــــــــــــع

ىو الصنع إن يسير و إن يــــــــــــــرث

()3

فأخذ المتنبي ىذا المعنى ،ك ضرب لو مثاال يكضحو ،ك يبينو فقاؿ:
و من الخير بط سيبك عني

1

 -المرجع السابؽ:ص60

3

 -أبك تماـ:الديكاف ،ج،1ص402:

2

-المتنبي:الديكاف،ج،4ص634:

4

 -المتنبي:الديكاف،ج،2ص214:

أسرع السحب في المسير الجيـــــــــــــــــــــام
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ك يعمؽ ابف األثير عمى المتنبي ىذا المعنى ك ضرب لو مثاال يكضحو ك يبينو فقاؿ:
أسرع السحب في المسير الجيام

و من الخــــيربط سيبك عنى

()1

ك يعمؽ ابف االثير عمى بيت المتنبي بأنو مف المبتدع الذم يخرج عف حد السرقة ك مف ذلؾ ما كرد
عنيما في مكضع اخر  :قاؿ ابك تماـ
فخيل من شدة التعبيس مبتسما

قد قمصت شفتاه من حفيظتو

()2

أخذه الطيب المتنبي:
حتى أتتو يد فراسة و فــــــــــــــــــــــــم

و جاىل مده في جيمو ضحكي
اذا رأيت نيوب الميث بارزة

()3

فال تظنن أن الميث مبتسم

فالمتنبي قد أتى بالمعنى ضاربا ىذا المثاؿ الذم أكضحو كزاده بيانا.
الضرب الحادم  :ك ىك اتحاد الطريؽ ك اختالؼ المقصد ك مثالو أف يسمؾ الشاعراف طريقا كاحدة
بيما إلى مكرديف أك ركضتيف ك ىناؾ يتبيف فضؿ أحدىما عمى اآلخر
بقصيدة ألبي تماـ في رثاء كلديف صغيريف ك التي مطمعيا.

1

 -المتنبي:الديكاف،ج،2ص214:

3

 -المتنبي:الديكاف،ج،4ص540:

2

 -أبك تماـ:الديكاف ،ج،2ص85:

4

 -ابف االثير ،المثؿ السائر،ج،2ص372:
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قمنا اقام الدىر أصبح راحال

نجد تأوب طارقا حتى إذا
نجمان شاء اهلل اال يطمع

()1

إال ارتداد الطرف حتى يأفال

ك األخرل المتنبي في رثاء طفؿ صغير مطمعيا:
فإن تك في قبر فإنك في الحشا

و إن تك طفال فاألسي ليس بالطفل

و مثمك ال يبكي عمى قدر سنو

و لكن عمى قدر الفراسة و األصل

()2

لـ يأخذ ابف األثير في دراسة ما صنع ىذاف الشاعراف في ىذه المقصد الكاحد ك كيؼ ىاـ كؿ كاحد
في كاد منو مع اتفاقيما في بعض معانيو مبينا الفاضؿ مف المفضكؿ أما الذم اتفقنا فيو فإف
أباتماـ قاؿ:
لو أخرت حتى تكون شمائال

ليفي عمى تمك الشواىد فييا
ك اما أبك الطيب فإنو قاؿ:

و لكن في أعطافو منطق الفصل

بمولودىم صمت لمسان كغيره

فغف ابف األثير يرل أف أبا الطيب قد أتى بمعنى أبي تماـ ،ك لكنو زاد عميو بالصناعة المفظية ،
ك ىي المطابقة في قكلو "صمت المساف " ك"منطؽ الفصؿ".

 -1أبك تماـ:الديكاف ،ج،2ص320:
2

 -المتنبي:الديكاف،ج،2ص356:
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ك قاؿ أبك تماـ :
إال ارتداد الطرف حتى يأفــــــــــــال

نجمان شاء اهلل إال يطمعا
ك قاؿ أبك الطيب:

و صدر فينا غمو البمد المحل

بدا و لو وعد السحابة بالروى

فكافؽ ابك الطيب أبا تماـ في المعنى ك لكي يبيف قد حاجتيـ إلى كجكده ك انتفاعيـ بحياتو زاد
عميو بقكلو" كصد كفينا غمة المحؿ".
ثـ ينتقؿ ابف االثير إلى ذكر ما اختمؼ فيو الشاعراف مع المفاضمة بينيما ،ك يرل أف أبك الطيب
اشعر فيو مف أبي تماـ ك مف ذلؾ قكؿ أبي تماـ:
فإنك نصل و الشدائد لمنصل

عزائك سيف دولة المفتدي بو

ك يفضؿ أبي األثير ىذا البيت بمفرده عمى بيت أبي تماـ حيث قاؿ:
إن تون في طرفي نيار واحد

رزأين ىاجا لوعة و بالبال

فالثقل ليس مضاعفا بمطية

إال إذا ما كان و ىمابان ال

ك محؿ المفاضمة ىنا في قكؿ أبي الطيب"ك الشدائد لمنصؿ" فأنو أكرـ لفظا ك معني مف قكؿ
أبي تماـ "أف النقؿ إنما يضاعؼ مف المطايا

()1

ك مف ذلؾ أيضا قكؿ أبي الطيب:
تخون المنايا عيده في سميمو

1

و تنصره بين الفوارس و الرجل

-ابف األثير ،المثؿ السائر،ج،2ص336
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ك ىذا في رأم أبي األثير أفضؿ ،ك أحسف في بيتي أبا تماـ المذيف ىما:
لقبا حماما لمبرية آكال

ال غوران قنثان من عيدانو

منو أتميل ذ ار و آت أسافال

إن األشياء إذا أصاب مشذب

ثـ يستطرد ابف األثير في المفاضمة بيف الشعراء مكردا في ذلؾ عدة أقكاؿ نقميا عف عمماء األدب
ك الشعر أك ماجاءت بو فريحتو ،ك بعدىا يرجع إلى النكع الذم ىك بصدد تحميمو ،ك ىك إيجاد
الطريؽ ك إختالؼ المقصد.
ك يضرب مثاال آخر مف قكؿ النابغة الذبياني:
إذا ما غزى بالجيش حاق فوقو
جوانح قد أيقن أن قبيمو

عصائب طير تيتدي بعصائب(.)1
إذا ما التقى الجمعان أول غائب

كيرل ابف األثير اف المعنى قد تكارد عميو الشعراء قديما كحديثا  ،كصاغكه بأصناؼ مف العبارات
فقاؿ ابك نكاس :
تتمنى الطير عزوتو

ثقة بالمحم من جزره

()2

كقاؿ فيو مسمـ بف الكليد :
قد عود الطير عادات وثقن بيا

1
2

فين يتبعنو في كل مرتحل

 النابغة الذبياني:الديكاف،ص،31:ينظر ابف األثير  ،المثؿ السائر،ج،2ص345: -أبك نكاس:الديكاف،ص.125:
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كقاؿ ابك تماـ ايضا:
وقد ضممت أعناق أعالمو ضحى

بعقبان طير في الدماء نواىل

أقامت مع الرايات حتى كأنيا

من الجيش إال أنيا لم تقاتل

()1

كيذكر ابف األثير اف ىذا المعنى تناقمو غبر ىؤالء الشعراء ،كلـ يختمفكا إال مف جية حسف
الصياغة كالسبؾ  .أك مف جية اإليجاز في المفظ .
كمما ينتظـ تحت ىذا النكع أيضا  ،ما تكارد عميو ابك عبادة البحترم  ،كأبك الطيب المتنبي في
كصؼ األسد  ،كقصيدتيما ىما مشيكرتاف  ،فأكؿ أحدىما

()2

:

"أجدؾ ما ينفؾ يسرم لزينتنا " كأكؿ األخرل "في الخد إف عزـ الخميط رحيال "
فالبحترم قصر قصيدتو كميا في كصؼ شجاعة الممدكح  ،فتارة شبيو باألسد كتارة فضمو عميو .
أما المتنبي فجاء بذلؾ في بيت كاحد  ،فأكجز كأبدع حيث قاؿ :
لمن ادخرت الصارم المصقوال ؟

أمعفر اليث اليزبر بسوطو

()3

اذا ابف األثير في ىذا الضرب يخرج عف حدكد المعاني الجزئية ،في البيت الكاحد ليممح تأثر
الشعراء بعضيـ ببعض في قصائدىـ ذات المكضكع الكاحد ،ينظر إلييا ككحدة ك يتحسس التأثر ك
التأثير في مجمكع المعاني ال في مفرداتيا ،كيستطيع بيذه النظرة أف يدرؾ استحاء المتأخر مف
المتقدـ ك يفاضؿ بيف شاعر ك آخر ك يتبيف تطكر المعنى مف شاعر آلخر ك مف عصر لعصر

1

 -أبك تماـ:الديكاف ،ج،2ص40:

3

 -المتنبي:الديكاف،ج،2ص236:

2

4

 ابف االثير ،المثؿ السائر،ج،2ص353: محمػد مصطفى ىدارة :مشكمة السرقات،ص115:ػ44
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المســــــــخ :ك ىك قمب الصكرة الحسنة إلى صكرة قبيحة(.)1
ك قد اضطرب ابف األثير إلى الخضكع لمنطؽ القسمة بإيجاد ضد ليذا المعنى أم قمب الصكرة
القبيحة إلى صكر حسنة مع أف ىذا المعنى يخرج عف حد المسخ ،كىك يكرد لمنكعيف أمثمة كما
أكرد لألنكاع السابقة  ،فالنكع األكؿ يضرب لو مثاال مف قكؿ أبي تماـ:
فتى ال يرى أن الفريسة مقتل

و لكن يرى العيب مقاتل

()2

ك قكؿ أبي الطيب المتنبي:
يرى أن مايان منك لضارب

يأ قتل ممايان منك لعائب

()3

فإبف األثير يرل أف المتنبي قد شكه صكرة البيت ك أتى بيا قبيحة بعد حسنيا ك عد ىذا مف أرذؿ
السرقات ك منو أيضا قكؿ:
عبد السالـ بف رغياف:
نحن نعزيك و منك اليدى

مستخرج و الصبر مستقبل

نقول بالعقل و أنت الذي

تأوي إليو و بو نعقل

اذا عفا عنك أودي بنار لد

ىر فذاك المحسن المجمل

1

 -ابف االثير ،المثؿ السائرفي أدب الشاعر ك الكاتب،ج،2ص352:

2

 -أبك تماـ ،الديكاف،ج،2ص 52:كردت في الديكاف المقاتؿ

3

 -المتنبي:الديكاف،ج،2ص382:

4

 -ديؾ الجف:الديكاف،ج،3ص282:
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فقد أخذ المتنبي فقمب أعاله أسفمو ك قاؿ:
()1

إن يكن صبر ذي الرزية فضال

تكن األفضل األعز اآلجال

أنت يا فوق أن تعزي عن األحسد

أب فوق الذي يعزيك عقال

و بألفاظك اىتدى فإذا ع از

كــــ قال الذي لو قمت قبال

فيجعؿ ابف االثير البيت األخير مكضكع المسخ ك ىك أحط قد ار مف األبيات التي سبقتو.
أما النكع الثاني :ك ىك قمب الصكرة القبيحة إلى صكرة حسنة ،ك ىذا النكع ال يطمؽ عميو عميو ابف
األثير اسـ السرقة بؿ يسميو اصطالحا ك تيذيبا.
فمف ذلؾ قكؿ المتنبي:
لو اكن ما تعطييم من قبل أن

تعطييم لم يعرفوا التأميال

()2

أخذه ابف تباتة السعدم فجكده ك حسف صكرتو فقاؿ:
لم يبق جودك لي شيئا أو عممو

تركتني أصحب الدنيا بل أمل

ك مف ذلؾ أيضا ما أكرد عف أبي نكاس قكلو :
جن عمى جن و لو كانوا بشر

كأنما خيطوا عمييا باإلبر

-1المتنبي:الديكاف،ج،2ص382:
-2المصدر نفسو ،ج،2ص242:
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فالمتنبي قد أبدع في ىذا البيت ك جاز فيو اإلحساف بجممتو ،ك يقكؿ ابف األثير":ك بيف القكليف
كما بيف السماء ك األرض  .......فإف بقدر ما في قكؿ ابف نكاس مف النزكؿ ك الضعؼ،فكذلؾ
في قكؿ أبي الطيب مف العمك ك القكة(.)1
ك إلى ىنا تنتيي التقسيمات ابف األثير ك التي عمؿ مف خالليا عمى جمع كؿ ما يتعمؽ بالسرقات
الشعرية ك حصرىا في أقساـ ك أضرب كثيرة حتى يكاد أف ال ينسى شيئا منيا فجاء منيجو
تعميميا عني فيو بتكضيح السرقة ،ك كتميز جيدىا مف رديئيا قائما عمى التقسيـ  ،ك التفريعات
يبدع فييا ك يحمؿ ك يفسر ك يدقؽ ،فأظير بذلؾ براعة في التبكيب لـ يسبقو إليو ناقدا ك ما
ساعده عمى ذلؾ تأخره زمنيا عف النقاد الكبار مف أمثاؿ :اآلمدم ،ك الجرجاني ك العسكرم الذيف
سبقكه إلى التعرض ليذه القضية ،فيك قد أفاد مف درسيـ ليا مما مكنو مف جمع أطرافيا ك اإللماـ
بيا مف كؿ الجكانب.

 -3تفاعل الشعر : -1-3-2تأثير السرقات في تمقي النص الشعري :
لقد كاف التأثير الفني إحدل السمات الجكىرية التي يتميز بيا المعنى الشعرم في نظر الكثير مف
النقاد في ذلؾ العصر .فمقد تركزت أنظارىـ في تقدير الشعر عمى مدل ما يتركو ( عف طريؽ
صيغتو الفنية ) مف أثر لدل الممتقى ،ك كاف معيار جكدة الشعر ىك لطؼ مدخمو إلى النفس
ك حسف كقعو أم أف الناقد ال يحكـ عمى الشعر بناءا عمى استجابة خاصة – كممتقى –
لإلنعكاسات النفسية ك اإلثارات االنفعالية التي تثيرىا صياغة ذلؾ الشعر في نفسو.
1

-ابف األثير ،المثؿ السائر،ج،2ص354:
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فمف خالؿ ربط زمانيف في ما يشمؿ النظريات ك المدارس الحديثة في دراسة ك ربط ألىـ
الحكادث ك األفكار ألىـ نقاد العرب في ىذا التأثير الفني يحدثنا الجاحظ فيقكؿ:
« فإذا كاف المعنى شريفا ،ك المفظ بميغا ،ككاف صحيح الطبع ،بعيدا عف االستكرار ك غيرىا مف
االختالؿ .مصكنا عف التكمؼ ،صنع في القمب صنيع الغيث في التربة الكريمة ،ك متى فصمت
الكممة عمى ىذه الشريطة ك نفذت مف قائميا عمى ىذه الصفة أصحبيا اهلل مف التكفيؽ .ك منعيا
مف التأييد ما ال يمتنع مف تعظيميا صكر الجبابرة .....ك قد قاؿ عامر بف عبد قيس :الكممة إذا
خرجت مف القمب كقعت في القمب .ك إذا خرجت مف المساف لـ تتجاكز اآلذاف(.)1
فكظيفة المغة الفنية في نظر الجاحظ – ىي قكة التأثير في الكجداف .ك السيطرة عمى المشاعر.
فالفكرة الشريفة ك الخمقية ال يككف ليا كقع عمى النفس ،إال إذا جسد الشاعر احساسو بيا أك
نحكىا في تمؾ المغة الفنية ،التي تقنع الممتقى بيا ،اقتناعا فنيا عف طريؽ المتعة التي يجد في
صياغتيا بخصائصيا الجمالية .ك العبارة التي يسكقيا الجاحظ في آخر النص السابؽ تدؿ عمى أنو
يفرؽ بيف لغتيف :إحداىما  :لغة فنية ىي :تجسد لمشاعر األدب ك انفعاالتو ،فتخرج ألفاظيا حاممة
أضداد نفسو ك ىمسات كجدانو ،ك ىي تمؾ بذلؾ لغة متفردة تفاجئ الممتقى ،ك تحرؾ خيالو كمف
ثـ تجد طريقيا إلى قمبو ،ك يقكل تأثيرىا الشعكرم في نفسو .ك األخرل  :لغة تجكدت مف
خصائص ا لفف ،فافتقدت خاصية التأثير ألنيا ال تصكر شعك ار ك ال تعبر عف عاطفة فيي مجرد
ألفاظ ال تحمؿ غير داللتيا المعجمية ك ليذا يتعمؽ السمع بطريقة آلية محصنو(.)2
1

-ابف طباطبا العمكل:عيار الشعر ،المكتبة التجارية،1956،ص15:

-2الدكتكر حسف طبؿ :المعنى الشعرم في التراث النقدم.
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ك يتأكد ىذا الربط المحكـ بيف الكظيفة الفنية لمشعر -ك طبيعة لغتو لدل ابف الطباطبا ،الذم يقكؿ:
« ك لألشعار الحسنة عمى اختالفيا مكاقع لطيفة عند الفيـ ال تحد كيفيتيا .كمكاقع الطعكف المكبة
الخفيفة ،التركيب المذيذة السيمية الحس» .فيي تالئمو إذا كردت عميو .أعني األشعار الحسنة
لمفيـ .فيتمذذىا أك يتقبميا ،ك يرتشفيا ،كارتشاؼ الصيداف لمبارد الزالؿ ،ألف الحكمة غذاء الركح
فأنجع األغذية ألطفيا.
إف قضية السرقات األدبية مف أىـ القضايا النقدية التي شغمت الفكر النقدم بحيث تعتبر مف أبرز
القضايا التي تطرؽ إلييا النقاد قديما ك حديثا لإلطالع

عمى مدل أصالة األعماؿ األدبية

ك اكتشاؼ قيمة ما أنتج مف جديد في اإلبداع الفني لدل أصحابيا ك مدل االقتباس مف سابقييـ
بالتقميد ك اإلبداع.
فالنقاد يعمدكف المكازنة بيف الشعراء ك األدباء لإلطالع عمى نكاحي االتفاؽ ك الكشؼ عما ينفرد بو
كؿ شاعر عف آخر .فأكلكا ىذه القضية االىتماـ الكبير .ك مف بينيـ ابف قتيبة( )1في كتابو «الشعر
ك الشعراء» ك عبد اهلل ابف المعتز في «سرقات الشعرية» ك اآلمدم في «المكازنة» ك الحاتمي في
«الرسالة المكضحة في السرقات ك غيرىـ»:
ك يرل بدكم طبانة « أف الحياة تصؿ قديميا بحديثيا ،ك تصؿ ظكاىرىا القابمة لالتصاؿ ببعضيا
البعض ،ك قد ينشأ مف ىذا الكصؿ ما يبدكا جديدا أماـ الناس(.)2
1

-ابف قتيبة "الشعر ك الشعراء"

-2بدكم طبانة"السرقات األدبية" دراسة في إبتكار األعماؿ األدبية ك تقميدىا ،دار الثقافة ،طبعة مزيدة منقحة،
بيركت،1986،ص.86
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فاإلبداع ك االبتكار الفني مرتبطاف ارتباطا كثيقا بالتراث القديـ ،ك االختراع ك االبداع الفني يككناف
في المعنى الشعرم « ك المعنى الشعرم ىك الذم يصح فيو االبداع ك االختراع ،ألف الناس تخترع
معنى جديدا في الحياة ،ك انما تخترع ىيئة جديدة لمتعبير فالناس ال تخترع الحب ك الشجاعة ك ال
اإلقداـ ك ال الحزف ،ك انما تخترع ىيئة االحساس بذلؾ كمو ،فالناس جميعا يدعكف منذ القدـ أنيـ
يحبكف المحبكب عمى نحك لـ يسبقيـ اليو سابؽ ك لف يمحقيـ فيو الحؽ »

()1

ليذا دعا النقاد إلى البحث في قضية السرقات الشعرية ،كما دعكا إلى البحث في مختمؼ القضايا
النقدية البالغية عف األسرار ك الطاقات الكامنة في اإلبداع الفني ك ابراز قدرة كؿ شاعر في
ابتداعو لمشعر شكال ك مصكغا .ك مدل تأثيره بمف سبقو ك بفعؿ التجديد الذم لحؽ الفكر النقدم
في السنكات األخيرة ،مقابؿ السرقات األدبية ظير مصطمح في األكساط النقدية ىك التناص ،الذم
يعتبر مف األدكات الرئيسية في الدراسات األدبية .ككظيفتو تبياف الدعكل القائمة بأف كؿ نص يمكف
قراءتو عمى أساس أنو فضاء لتسرب ك تحكؿ كاحد أك أكثر مف النصكص في نصكص أخرل.
ك ىك يعني « :تعالؽ النصكص ك تقاطعيا ك إقامة الحكار فيما بينيما» .ك ىذا المصطمح بنقؿ
القضية مف المبدع إلى النص لكنو يبقى مرتبطا بعمؿ المبدع ك الطرؽ التي يعمد بيا إلى األخذ
عف اآلخريف.

-1حممي مرزكؽ":النقد ك الدراسة األدبية" دار الكفاء لدنيا الطباعة ك الشرط.
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لقد أثار مفيكـ التناص كثي ار مف الجدؿ ك لـ بفرض كجكده مؤخ ار إال بعد أف خضع لكثير مف
التنقيح ك الصالح عمى مستكل التحديد مف قبؿ الباحثيف الغربييف ك العرب عمى السكاء ،أمثاؿ
باحثيف  :كريستيفا ،نكرانت ،ريفاتير ،تكدكركؼ ك جيرار جينت ،كما نجد مف العرب محمد مفتاح،
عبد اهلل الغذامي ك عبد المالؾ مرتاض.
ك التناص األدبي ىك « :تداخؿ نصكص أدبية مختارة قديمة أك حديثة شع ار أك نث ار مع النص أك
القصيدة األصيمة ،بحيث تككف منسجمة ك دالة عمى قدر اإلمكاف عمى الفكرة التي يطرحيا
الشاعر»

(.)1

ك عميو ،فالتناص يدؿ عمى كجكد نص أصمي في مجاؿ األدب أك النقد عمى عالقة بنصكص
أخرل ،ك ىذه النصكص تككف قد مارست تأثي ار مباش ار أك غير مباشر عمى النص األصمي في
كقت ما .بحيث يقكـ الشاعر بتحضير التجارب الشعرية السابقة ك المتزامنة ،ثـ يدمجيا في تجربتو
الخاصة ليغني نصو ،ك يصبح متعدد الدالالت ك القيـ الجديدة ،يرل الغذامي أف الداللة الجديدة
التي تنتج عف تداخؿ النصكص ،ثـ اكتشافيا بكاسطة القراءة ،حيث يعمؿ القارئ عمى التأكيؿ

()2

كما بيف لنا ذلؾ ابف رشيؽ في حديثو عف السرقات أنيا باب متسع ك فيو أشياء غامضة خافية ال
يراىا سكل حاذؽ البصر بصناعة الشعر.

-1أحمد الزغبي :التناص نظريا ك تطبيقيا ،مؤسسة عماف لمنشر ،ط،2عماف،2000،ص50
-2ينظر عبد اهلل محمػد الغذامي:الخطيئة ك التفكير ،النادم األدبي الثقافي،جدة،1985،ص339:
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إف المثقؼ الذم لديو سعة اإلطالع عمى المكركث النقدم األدبي يستطيع أف يكتشؼ نصكصا
داخؿ نص جديد.
ك العكس صحيح ،فالذم ال يممؾ القدرة عمى الكشؼ ،ضعيؼ الثقافة ك االحتكاؾ ك ال يمكف لو
أف يستدعي تمؾ النصكص لعدـ المعرفة بحقيقتيا ك مكضكعاتيا.
ك ىذا المكركث الثقاف ي يحفز الشعراء إلى كتابة نصكصيـ كفؽ كفاءات ك مستكيات فنية متفاكتة،
بؿ ك يجعؿ النص األدبي حقال معرفيا ك نسيجا ثقافيا يصعب تفكيكو ،ك لكنو يسيـ تككيف البنية
الداللية لنص جديد.
فالشاعر يجب أف يككف مثقفا -كذلؾ األديب عميو التبحر ك التكسع في العمكـ كما أكد عميو ابف
رشيؽ « :ك الشاعر مأخكذ بكؿ عمـ ،مطمكب بكؿ مكرمة ال تساع الشعر ك احتمالو ،كؿ ما حمؿ:
مف نحك ك لغة ك فقو ك خبر »(. )1
ك ظاىرة استعادة النصكص السابقة في ابداع الشعراء ك الالحقيف ،حقيقة تناصيو بحيث ال يصبح
الشاعر شاع ار حتى يطمع عمى أشعار اآلخريف ك يطمع عمى األخبار ك يختار األلفاظ ،بؿ
يستكعب النصكص الذيف سبقكه بكيفية تمكنو مف انتاج نص جديد بصكر ذات دالالت فنية ك ىذا
مرتبط بمعرفة ثقافة العرب ك حياتيـ قديما .إضافة إلى اإلطالع عمى كالـ المتقدميف مف المنظكـ
ك المنثكر»(.)2

1

-ابف رشيؽ،العمدة،ج،1ص328:

2

ينظر ضياء الديف ابف األثير المثؿ السائر،ج،4ص82:52
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ك ىذه العكامؿ تمنى الفطنة ك تشحف القريحة ،خاصة إذا كاف صاحبيا عارفا بيا ،يأخذ ما أراد،
ك حسب القدامى فإف المبدع الخبير ىك الذم يستكعب األعماؿ اإلبداعية المختمفة السالفة ،فيتفاعؿ
بيا ليكظفيا في نصكصو مف خالؿ االنفتاح عمى النصكص عامة ك الشعرية منيا بالخصكص.
أما جكليا كريستيفا

kristiva

فتقكؿ أف التناص« :قانكف جكىكم إذا ىي نصكص تـ صناعتيا

عبر امتصاص ،ك في نفس اآلف عبر ىدـ النصكص األخرل لمفضاء المتداخؿ نصيا ك يمكف
التعبير عف ذلؾ بأنيا ترابطات متناظرة ذات طابع خطابي »(.)1
ك حسب رأييا فإف النص الشعرم بؤرة تجتمع فييا النصكص القديمة مع النصكص الجديدة ك ينتج
نص الحؽ بدالالت ىادفة تقكـ عمى مبدأ االنزياح ك استحضار الماضي الغائب ك يحدث التفاعؿ
النصي بحيث يكلد النص الالحؽ مف النص السابؽ(.)2
كذلؾ تقكؿ إف «التفاعؿ يحدث داخؿ نص كاحد ك يسكغ تناكؿ مختمؼ المتتاليات ك الرمكز
المأخكذة مف نصكص أخرل»( .)3إف التناص يتعمؽ بالصالت التي تربط نصا بآخر أك التفاعالت
الحاصمة بيف النصكص مباشرة أك ضمنا ،ك ميما كاف النص فإنو يدخؿ في عالقات مع
النصكص السابقة لو ،ك ىذا التفاعؿ أك التداخؿ ضمف قضية شاممة ىي قضية السرقات الشعرية
التي ال يتصدل بيا إال الناقد البصير ك يرل أف يتـ اإلقتباس مف النصكص القديمة .

1

-جكليا كريستيفا :عمـ النص ترجمة فريد الزاىي ،دار ثكيقاؿ لمنشر،ط ،2الدار البيضاء،1997،ص79:

2

-جكليا كريستيفا،عمـ النص،ص79:

-3صابر حافظ مقاالت التناص ك ارشادات العمؿ األدبي  ،مجمة ألؼ ،القاىرة ،1984،ص23:
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مثؿ  :الحكـ ك األمثاؿ أك القصص.
ميزت جكليا كريستيفا ثالثة أنماط مف الترابطات بيف المقاطع الشعرية ىي":النفي الكمي ك فيو يككف
المقطع الدخيؿ منفيا كميا ك النفي منفيا كميا ك النفي المتكازم بحيث يبقى المعنى ذاتو بؿ يمنع
اإلقتباس لمنص المرجعي ،معنى جديدا ك النفسي الجزئي بحيث يككف فقط جزء كاحد منفيا فقط في
النص المرجعي"(.)1فيي تعطي الغجراءات الممكنة في تداخؿ النصكص التي تسمع بإستخداـ
المعنى كصية في قكالب جديدة تستمر مف خالليا عممية الخمؽ األدبي ك قد نجد في كتابات
الشاعر تداخال بيف عدة معارؼ ك تداخال بيف كثير مف النصكص ك ىك ما يقترب مع ما ذىب
إليو جيرار جينيت  Gerard Genetteفي حديثو عف تداخؿ النصكص الذم عبر بو
بمصطمح "الثعالبي النصي أك نظرية التفاعؿ النصي ك التدليؿ بو عف ما يجعؿ النص في عالقة
خفية أك جمية مع غيره مف النصكص"(.)2
حيث يتضمف ىذا التداخؿ النصي بكؿ مستكياتو ك يككف ىذا التداخؿ كجكدا لغكيا مف نصكص
غائبة ك قد تككف مكظفة بشكؿ نسبي أك كامؿ أك باإلستشياد بنص آخر داخؿ قكسيف في النص
المقركء،حيث تدخؿ ضمنو أيضا أنكاع أخرل مف التدخالت النصية كالمعارضة ك المحاكاة
الساخرة":فالشاعر ك ىك ينظـ نصو يضع نفسو في مكاجية مع أسالفو مف الشعراء فيصكغ نصو
حسب معجمو ك كؿ كممة مف ىذا المعجـ ليا ارتدادات تاريخية متنكعة بعدد ال يحصى مف
النصكص المخزكنة في باطف المبدع"

()3

1

-جكليا كريستيفا :عمـ النص ، ،ص78:

2

 -جيرار جينيت ،مدخؿ إلى جامع النص ،عبد الرحماف أيكب،دار تكيقاؿ لمنشر ،ط،1966 ،2ص90:

-3جماؿ مباركي :التناص ك جمالياتو في الشعر الجزائرم ك المعاصر،ص.134:
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مف ىنا نستنتج أف التناص يسيـ في تشكيؿ ىكية النص انطالقا مف النصكص التراثية ك التاريخية
لإلنساف ،ك يساعد عمى استحضار الماضي في عممية اإلبداع الفني حيث اصبح الخطاب النقدم
فتاج تفاعؿ العديد مف الخطابات األدبية السابقة.
فالشاعر يحاكر ك يتفاعؿ مع ىذه النصكص التي تضع لإلنزياح الداللي ك اإلحالؿ  ،حيث تصبح
بعد كتابتيا ذات داللة جديدة نتاج ىذا التكالد النصي.

نص جديد(الحق)

نص قديم(سابق)
التحالف و التفاعل
النصي

ك يتـ ىذا بكاسطة التفاعؿ ك اإلحتكاؾ بحيث تبيف لنا ىذه الصكرة كيفية التحاكر بيف نصيف في
اإلكماؿ ك المعارضة ،ك في النياية يتشكؿ نص جديد عمى أساس أف النص الالحؽ ال يمكف أف
يتأسس إال عمى عالقة مع النص السابؽ(.)1

1

-ينظر :سعيد يقطيف في الركاية ك التراث السردم ،رؤية لمنشر ك التكزيع،ط،1القاىرة،2006،ص2:
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حيث يستعيف النص الالحؽ بالسابؽ لكي يستنسخ نصا جديدا بداللة أخرل  ،كذلؾ نالحظ أف
جينت قد حدد في التعالي النصي خمسة أنماط:
التنــاص :ك ىك حضكر النص في آخر كاإلستشياد ك السرؽ ،ك التناص الذم نجده في العناكيف
الفرعية ك المقدمات ك الميتناص ك ىك عالقة التعميؽ الذم يربط نصا بآخر.
إف نظرية التناص تستبعد النظرة المثالية في خمؽ النصكص ك لبس النص األدبي كحيا أة إلياما
بشعراء ك أدباء ينفردكف بو أك تأليفا لغكيا أك حتى بو آبات الفف ك الشياطيف كما ىك معركؼ ك
متداكؿ في الثقافة الشفاىية بؿ ىك نسيج لغكم مختمر بشتى الثقافات  ،كراءه خمفية نصية متعددة
إنيا تفاعؿ نصي أخالقي يقيـ عالقات تناصية مع الرمكز التاريخية ك الثقافية ك المجتمع ك األقكاؿ
المأثكرة ك الصكر ك المكسيقى ،فيك مبثكث فييا ك يتفاعؿ معو الشعراء ك النقاد.
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لقددرسنافًبحثناهذاقضٌةتنقلالمعنًفًالنقدالعربً.منخاللمنهجابناألثٌرفًمعالجته 
لهاتطبٌقاعلىكتابهالمعروفب":المثلالسائرفًأدبالكاتبوالشاعر" .
قسمابناألثٌرالسرقةالشعرٌةإلىسلخومسخونسخ.فالسلخهوأخذبعضالمعنًتشبٌهابسلخ 
الجلد،والمسخهوتقصٌراآلخذعنالمأخوذمنهتشبٌهابمسخاآلدمٌٌنقردة .
وأماالنسخفهوأخذالمعنًواللفظمعادونزٌادةتشبٌهابنسخالكتاب.وهذهاألنواعالثالثةتتفرع 
وتتوزع،وقدأضافنوعٌنآخرٌنهما:أخذالمعنًمعالزٌادةعلٌه.وعكسالمعنًإلًضده 
فكانتفًمجملهاخمسةأنواع .
وقدحاولنافًهذاالبحثأننلمبأهمجوانبهونواحٌه.فبٌناأنهظاهرةقدٌمةفًالفكراإلنسانً .
كمالمٌخلمنهاأدبمناآلدابالعربٌةكانتأمالغربٌة .
واستعرضنافًالفصلاألولاالشتراكوعملناعلًتبٌاننظرٌتهومجاالته،فأثبتناوجوده
بنماذج 
فصارواضحالمعالممعروفالديالشعراءوالنقادعلًحدسواء .
**ماٌمكنأننستخلصهمنهذاالعرضأنالمعانًتتناولأفكارارئٌسٌةأوأفكاركلٌة،وأفكارا 
جزئٌةأوفرعٌة،واألفكاروالتأمل،وتفٌدبعضهابالتلقًعناألنبٌاءوالعباقرةوالحكماء .
وبذلكتصبحهذهاألفكارعامةتتصفبالشٌوع،فالعقلوالعفةوالعدلوالشجاعةوالصرفوبذل 
النفسوالمالفًسبٌلمبدأأوغاٌةشرٌفةوغٌرهامنالفضائل،وكذلكأضدادهامنالرذائل 
وكلذلكتشتركالبشرٌةفًمعرفتهواالهتداءباهللبفطرتها.وكذلكالغرائزوالعواطفوالهٌام 
بالحسنوالجمٌل،والنفورمنالقبٌحفًالمظاهروالعاداتوالطباعواألخالقٌستويفٌهاألول 
واآلخروٌشتركفٌهالمتقدموالمتأخر .
كمابٌناقضٌةاإلبداعالفنًفوضحنامعنًاإللهامومراحلهوكٌفأنالفنانٌستمدصورهومعانٌه 
أ

خاتمــــــــــــــــــــــة:
منمخٌلةالشاعرةلٌسإالاآلثارالشعرٌةالتًقرأهاوالتًالبدمنوجودهالٌستطٌعالشاعر 
اإلبداعً.وقدبٌناأهمٌةالتراثالشعريبالنسبةللشعراءوبٌناكذلكاالٌطارالشعريوربطناذلك 
بقضٌةالسرقات .
ّوكماٌؤثراإلطارالشعريفًإنتاجالشعراءٌ،ؤثراإلطارالثقافًأٌضاومعناهأنالشاعر
خاضع 
لظروفالبٌئةاالجتماعٌةوالطبٌعٌةعلىحدالسواء .
معتدخلظروفاللغةوالعصر،ومنالطبٌعًأنٌتشابهإنتاجالشعراءمادامإطارهمالثقافًٌكاد
ٌكونواحدولذلك 
كانتهذهالمعانًبالذاتوطرٌقةالتعبٌرعنها،هًمجالالتفاوتبٌنأدٌبوأدٌب 
وطرٌقةالتعبٌرعنها،وهًكذلكموضعاآلخذوالسرقةإذانقلهاالمتأخرعنصاحبهاالذي
اهتدي 
إلٌهابجهدهالخاصوعبرعنهابعبارتهالممتازة .
ثماتسعتهذهالقضٌة،وهذااالتساعالشعر،فعرفانتشارامذهالفاستفصلأمرالسرق،
واتسعت 
دائرتهكثٌراوذلكراجعإلىاتساعاألدب،ورقًالثقافةوتنوعها،فأحدثتهذهالقضٌةحركة
نقدٌة 
واسعةعكفعلٌهابالبحثوالدرس .
فاستعرضناهذاوبٌنادواعًالسرقةكماأوضحنامنهجابناألثٌرفًدراستهلها،وأوردنا
تقسٌماته 
لها .
وتطرقناكذلكإلًتأثٌرالسرقةفًالمعنًالشعريومنكلهذاٌتضحأنهعلًالرغممنأن
موضوع 

ب

خاتمــــــــــــــــــــــة:
السرقاتالشعرٌةفقدتشبعدرسامنقبلالنقادالعربقدٌماوحدٌثاإلًأنهٌبقًخالدا،والٌمكن 
تجاوزهبأيحالمناألحوال،أوادعاءاستنفاذكلجوانبه،إذٌعدالتربةالخصبةلتأسٌسنظرٌة 
تناصعربٌةبحتة .
لتكوننهاٌةالبحثالوفٌرمنخاللدراساتابناألثٌرالتًاعتمدهاوالمخضرمٌنفًتناولهم
لهذاالموضوعنهاٌةتفرعتوخرجتمنهامصطلحاتجمةالتحصىوالتعداعطتلنااشكالٌة
أخرىهًاشكالٌةاإلصطالحفًموضوعالسرقاتالشعرٌةبدءامنسرقوأخذاصبحتتناص
وتفاعلنصوصالتًتحملشعارمنالماضًلهالمستقبللدٌه .

ج

قائمــــــــــــــــــة المصـــــــــادر و المراجع:

 قائمة المصـــــــادر والمراجـــــــع:
 -1المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر  :ابن األثير الجزري  ،تحقيق محي الدين
عبد الحميد  ،المكتبة العصرية  ،بيروت لبنان  ،دط . 1991 ،
 -2الموازنة بين أبي تمام والبحتري  :الحسن ابن بشر اآلمدي  ،تحقيق السيد أحمد
صقر  ،دار المعارف القاىرة  ،ط.1944 ، 4
 -3الصناعتين  :أبو ىالل العسكري  ،تحقيق مفيد قميحة  ،دار الكتب العممية بيروت
لبنان  ،ط.1989 2
 -4الوساطة بين المتنبي وخصومو  :القاضي الجرجاني  ،دار المعارف لمطباعة والنشر
 .مدرسة تونس ط. 1992 1
 -5العمدة في صناعة الشعر ونقده  :ابن رشيق القيرواني  ،تحقيق عبد الحميد ىنداوي ،
المكتبة العصرية صيدا بيروت لبنان  ،ط. 2111 ، 1
 -6المعني الشعري في التراث النقدي  :حسن الطبل  ،دار الفكر العربي القاىرة  ،ط2
. 1998،
 -7السرقات األدبية  :بدوي طبانة ،نشر وتوزيع دار الثقافة ،بيروت لبنان  ،طبعة مزيدة
ومنقحة .
 -8األسس النفسية لإلبداع الفني :مصطفي سويف  ،دار المعارف مصر  ، 1951دط .
 -9ديوان :أبي تمام ،تقديم وشرح محي الدين صبحي ،دار المعارف بيروت ،ط.1997 1
 -11ديوان  :البحتري  ،تحقيق حسن أمل الصيرفي  ،دار المعارف  ،ط، 2دط .

أ

قائمــــــــــــــــــة المصـــــــــادر و المراجع:
 -11ديوان  :عروة بن الورد  ،تحقيق سعدي صناوي ،دار الجيل بيروت  ،ط1969، 1
.
 -12ديوان  :ديك الجن ألحمصي  ،تحقيق أنطوان محسن القوال ،دار الكتاب العربي
بيروت .2114 ،
 -13ديوان  :أبي نواس  ،المكتبة الثقافية بيروت  ،لبنان  ،دط .

 -14ديوان  :المتنبي ،نشر بيروت لبنان  ،دار النشر والتوزيع نوبميس ،ط1
. 2115_2114،

 -15ديوان ابن الرومي ،شرح جيد طراد  ،دار الجيل بيروت ط. 1992، 1

 -16ديوان النابغة الذبياني شرح حنا نصر الحي  ،دار الكتاب العربي ،بيروت لبنان ،
دط . 2114 ،

 -17زىر اآلداب وتمر األلباب الحصري ،دار إحياء الكتب العربية ، 1953 ،دط .

 -18شعر عمي بن جبمة  :تحقيق حسين عطوان  ،دار المعارف ،ط . 2

 -19عيار الشعر  :طباطبا العموي  ،المكتبة التجارية ، 1916 ،دط .

ب

قائمــــــــــــــــــة المصـــــــــادر و المراجع:
 -21قراضة الذىب في نقد أشعار العرب ،ابن رشيق القيرواني  ،تحقيق الخانجي
،مطبعة النيضة بمصر  ، 1926دط .

 -21قضايا النقد األدبي  :محمد زكي العشماوي  ،دار المعرفة الجماعية  ، 1998دط
.

 -22من الوجية النفسية في دراسة األدب ونقده  :محمد خمف اهلل  ،مطبعة لجنة
التأليف والترجمة والنشر  ، 1947دط .

 -23مبادئ في عمم النفس العام :يوسف مراد ،دار المعارف مصر  ،1954ط .2

 -24مشكمة السرقات في النقد العربي :مصطفى ىدارة ،مطبعة لجنة البيان العربي ،ط
.1

 -25نظرية المغة في النقد  :عبد الحكيم راضي ،مكتبة الخانجي مصر مطابع دجوي
القاىرة عابدين  ، 1981دط

المذكـــــــــــــــــــــــرات:
_ مصطمحات السرقات األدبية في التراث النقدي العربي :سندس محسن ،أطروحة
ماجستير.
ج

قائمــــــــــــــــــة المصـــــــــادر و المراجع:
_ سرقات المتنبي في النقد العربي القديم :ممكة عمي كاظم الحداد  2112ولنيل
درجة الماجستير.

د

قائمــــــــــــــــــة المالحــــــــــق:

ابن األثير:إسمه

:

_ ىو ابف األثير القاضي مجد الديف أبو السعادات المبارؾ بف محمد بف محمد بف عبد الكريـ
بف عبد الواحد الشيباني الجزري .
تمقى مجد الديف ابف األثير العمـ منذ صغره في مدارس بمدتو جزيرة ابف عمر ،وانتقؿ مع والده
إلى الموصؿ في" رجب تسع وسبعيف وخمسمائة "  ،وبيا اشتغؿ وحصؿ العموـ وحفظ كتاب اهلل
الكريـ ف وكثير مف األشعار القديمة والمحدثة  .ماال أحصيو كثير"،حبيب بف أوس " يعني أبا تماـ
وأبي عبادة  ،ثـ اقتصرت بعد ذلؾ عمى شعر الطائييف  ،البحتري  ،وشعر أبي الطيب المتنبي
فحفظ ىذه الدواويف الثالثة  .وكاف يكرر عمييا بالدرس مدة سنيف ،حتى تمكف مف صوغ المعاني
وصار اإلدماف لو خمقا وطبعا .
وانما ذكر ىذا الفضؿ في معرض أف المنشئ ينبغي أف يجعؿ دأبو في الترسؿ "حؿ المنظوـ"
ويعتمد عميو في ىذه الصناعة ،أغمب كتب التراجـ أسماء الشيوخ الذيف درس عمييـ ضياء الديف.
درس ىذا األخير عمى يد أخيو مجد الديف  ،وعمي الخطيب الموصؿ أبي الفضؿ الطويسي ،
ويحي الثقفي  ،وتشير مؤلفات ضياء الديف إلى انو حرص عمى التنوع والشموؿ  ،فمـ تكف قراءاتو
مقصورة عمى عموـ المغة وحدىا  ،بؿ شممت كتب النقد والحديث والفقو والشعر واألدب والتفسير ،
إضافة إلى القرآف الكريـ  ،وىو تبعا لذلؾ أميف لمفيوـ ثقافة الكاتب الموسوعية والمضمونية ،
أ

قائمــــــــــــــــــة المالحــــــــــق:
راغب أف يجسد ىذا المفيوـ ليتمكف مف الخوض في الفنوف األدبية كميا ،الف الكاتب في رأيو ال
يقدـ عمى الكتابة  ،إذا لـ تكتمؿ لديو المعارؼ جميعيا  ،والشؾ في انو بالغ كثي ار في ثقافة الكاتب
 ،ولكنو حرص في الحاالت كميا عمى أف يستمد ثقافتو مف مصادر متنوعة تكاد تشمؿ ما كاف
سائدا
إف مؤلفاتو تضـ اقتباسات مف ابرز الكتب البالغية والنقدية في عصره  ،كالموازنة لآلمدي ،
والوساطة لمقاضي الجرجاني  ،ونقد الشعر لقدامو بف جعفر ،وأسرار البالغة لعبد القاىر الجرجاني
 ،وسر الفصاحة البف سناف الخفاجي  ،والبياف والتبييف لمجاحظ وغيرىا  ،وىذه االقتباسات تدؿ
داللة واضحة عمى انو انعـ النظر في الكتب التي قرأىا  ،فيو يناقشيا مناقشة العالـ بأسرارىا ،
والعارؼ بمواطف الجدة والرداءة فييا  ،القادر عمى استحضارىا وتوظيفيا والمقارنة بينيا  ،كما تدؿ
االقتباسات نفسيا عمى أف ىناؾ كتبا أثرت فيو  ،كسر الفصاحة البف سناف والموازنة لآلمدي ،
ودواويف أبي تماـ والبحتري والمتنبي .

خصائص منهجه في التأليف :
تأسس منيجو عمى التمييد لكتبو بمقدمات وافية يشرح فييا منيجو ويبيف غرضو ومقصده  ،ويدوف
فييا مصادره التي اعتمدىا في تأليؼ الكتاب  ،ويذكر أسماء مف سبقوه في التأليؼ  ،في الموضوع
ذاتو  ،ويوجو إلييا نقدا يكشؼ بعض سمبياتيا وغالبا ما يكوف النقد موجيا إلى منيج الكتاب .
كاف مجد الديف مدركا أىداؼ كتبو واألعراض التي يتوخاىا منيا  ،فييأ لنا المنيج – منيجو _
الذي يفي بتمؾ األىداؼ  ،وتحقؽ تمؾ األغراض ألف اختالؼ األغراض واضح المعالـ  ،قريب
المقصد  ،سيؿ المأخذ  ،يصؿ فيو القارئ أو الباحث إلى مبتغاه دوف أدنى جيد ،ألف صاحبو
توخى فيو تيسير الفائدة منو  ،وجعميا تعـ فتنتشر  ،فتشمؿ العواـ والخواص ،وال تختص بفئة معينة
ب

قائمــــــــــــــــــة المالحــــــــــق:
مف الناس  ،وذلؾ مف خالؿ تيسير سبؿ البحث في مؤلفاتو  ،وتخيير مادتيا  ،وطريقة عرضيا ،
األمر الذي يكسب كتبو طابعا جماىيريا  ،العناية بذكر مصادر كتبو  ،وحسف استخداميا وتوظيفيا
في البحث وىي مسألة ال ينفرد بيا ابف األثير  ،ابتداء مف القرف الرابع اليجري .
انتفاء ظاىرة االستطراد فيو  ،ىذه الظاىرة التي نراىا بارزة في منيج التأليؼ عند العرب  ،وخاصة
الجاحظ  ،وكاف ليـ في ذلؾ وجية نظر  ،فابف األثير ممتزـ بالموضوع الذي يعالجو ال يتجاوزه
متقيد بالفكرة التي يفرضيا ال يتعداىا حتى يعطييا حقيا  ،ويوفر ليا كؿ مستمزماتيا  ،ويسوقيا
بطريقة تكتشؼ عف مقدرة بارعة عمى تناوؿ الموضوعات وعرضيا وتحميميا  ،وقد قاده ىذا األمر،
إلى عدـ تكرار المادة في الكتاب الواحد  .بؿ نراه حريصا عمى ذلؾ في رسـ منيج كتابو متيقظا
لو ،متحاشيا إياه في جامع األصوؿ يقوؿ " لما أردنا أف نذكر :كثير مف مواضع الكتاب ففي مقدمة
كتابو ،شرح لفظ الحديث ومعناه  ،كاف األولى بنا أف نذكره عقيب كؿ حديث  ،فانو اقرب متناوال
وأسيؿ مأخذا لكنا رأينا أف ذلؾ يتكرر تك ار ار زائدا  ...واف نحف أوردناه أخر كؿ فصؿ أو باب جاء
مف التكرار ما يقارب األوؿ ...
فاىتـ بذكر مصادر مواد كتبو العممية  ،والتفت إلى تثبيت األسانيد التي تحمميا  ،واحتاط
ممف لـ يوثؽ عممو  ،ونبو عمى اآلراء التي لـ يستطع إسنادىا ولـ يطمئف الي صحتيا وأدي األمانة
العممية حؽ أدائيا فيما نقمو مف آراء  ،وما أثبتو مف معارؼ وعموـ متسمحا يظير في كتبو منيجا
سديدا يستند عمي فكرة الترتيب المعجمي أي ترتيب مادة الكتاب وعرضيا عمي أساس ترتيب
حروؼ اليجاء( أ-ب-ت)...طمبا لتسييؿ كمفة الطالب تشير محطات ضياء الديف إلى اىتمامو
بثالثة أنواع مف التأليؼ أوليا االختيارات،وثانييا البالغة والنقد  ،وثالثيا صناعة اإلنشاء وىذا ثبت
بمؤلفاتو في األنواع الثالثة .
ج

قائمــــــــــــــــــة المالحــــــــــق:

محطـــــــــــــــــــــــــــات:
منيج ابف األثير في التأليؼ مؤسسا عمي ثوابت عممية واضحة  ،تمثمت في الترتيب الواضح
والمأخذ السيؿ ،ووحدة الموضوع  ،وانتقاء التكرار والتوثيؽ العممي  ،فظير لنا مؤلفا متمي از متمكنا
،توافرت كتبو مقومات المنيج العممي الحديث ،مما يجعمو يشغؿ منزلة رفيعة بيف رجالنا العظماء
وعممائنا النوابغ ،وكتابنا األفذاذ ،جاء بجديد في مجاؿ التأليؼ والتصنيؼ ،وأسيـ في تطور منيج
التأليؼ والبحث عند خمؼ مجد الديف آثا ار طيبة تنـ عف ثقافتو المتشبعة وتشير إلي عممو الوفير
ومعرفتو الغزيرة خمدت اسمو في مكتبتنا العربية وشغمت مكانا متصد ار فييا ،تفرغ ليا – كما أشرنا
سابقا -في فترة مرضو فقاـ بتصنيفيا تعيينو جماعة في االختيار والكتابة أمالىا إمالء  ،ألف
مرضو كؼ يديو عف الكتابة .
أكثر مؤلفات ضياء الديف األثير أىمية كتاب [المثؿ السائر في أدب الكاتب والشاعر] ألفو في
الموصؿ في السنوات العشريف األخيرة مف حياتو ولـ يكتؼ وىو كتاب ضخـ يضـ بإذاعتو في
الناس ،بؿ استمر بقمب النظر فيو تعديال واضافة مقدمة ومقالتيف.

ما قــــــــــاله النـــــقاد:
إف منيج التأليؼ عند ابف األثير  ،وينسجـ مع طبيعة المادة العممية المعروضة في معظـ كتبو ،
األمر الذي يبرز مجد الديف ىذا مؤلفا متمي از وعالما بار از بارعا متفننا  ،يتميز بعقمية معجمية
منظمة .

د

قائمــــــــــــــــــة المالحــــــــــق:
ىيأتو ألف يشغؿ مرك از مرموؽ بيف صناع المعجـ العربي ونختـ معرفتنا بقوؿ ابف شعار أنو كاف
كاتب اإلنشاء لدولة صاحب الموصؿ نور الديف أرسالف شاه بف مسعود بف مودود وكاف حاسبا،
كاتبا ،ذكيا .
كما قاؿ " أبو الفداء "  :كاف مجد الديف عالما بالفقو واألصوؿ والنحو والحديث والمغة  ،ولو
تصانيؼ مختمفة مفحـ .
قاؿ فيو " ابف المستوفي " أشير العمماء ذكرا ،وأكبر النبالء قدرا ،وأوحد األفاضؿ المشار إلييـ،
وفرد األماثؿ المعتمد في األمور عمييـ.
مصنؼ وصدر كبير .وقاؿ( السيوطي) :مف مشاىير العمماء ،وأكبر
وقاؿ فيو( أبو شامة ) :كاتب
ّ
النبالء ،وأوحد الفضالء.

مؤلّفاته:
اإلنصاؼ في الجمع بيف الكشؼ والكشاؼ
الباىر في الفروؽ في النحوالبديع في النحوتجريد أسماء الصحابةتيذيب فصوؿ ابف الدىاف -جامع األصوؿ في أحاديث الرسوؿ.ديواف رسائؿرسائؿ في الحسابالشافي في شرح مسند الشافعيه

قائمــــــــــــــــــة المالحــــــــــق:
شرح غريب الطواؿالفروؽ في األبنية والنحوكتاب في صنعة الكتابةالمختار في مناقب األخيارالمرصع في اآلباء واألميات ،واألبناء والبنات واألذواء والذواتالمصطفى والمختار في األدعية واألذكارمناؿ الطالب في شرح طواؿ الغرائبالنياية في غريب الحديث واألثراألدعية المائة المختارةالكندية
االستدراؾ عمى المآخذّ
البرىاف في عمـ البيافصحة نسبة
تحفة العجائب وطرفة الغرائب ،مختارات مف ال ّشعر و ّالنثر -جزءاف( .لـ تثبت ّ
الكتاب إلى ابف األثير).
الجامع الكبير في صناعة المنظوـ مف الكالـ والمنثورديواف التّرسُّؿرسائؿ ابف األثيرالديف بف األثير
رسائؿ ضياء ّرسالة األزىاررسالة في أوصاؼ مصرالضاد والظّاء
رسالة في ّو

قائمــــــــــــــــــة المالحــــــــــق:
رياض األزىارالسرقات ال ّشعرّية
 ّعمود المعانيكفاية الطّالب في نقد كالـ الشاعر والكاتبمؤنس الوحدة ،مختارات شعرّية.السائر في أدب الكاتب وال ّشاعر
المثؿ ّبوية
 َّالمجرد مف األخبار ّ
الن ّ
الميداني
المجرد مف أمثاؿ
 َّّ
المختارات مف ديواف التّرسُّؿالمتنبي
الجف و
ي وديؾ ّ
تماـ والبحتر ّ
المختار مف شعر أبي ّّ
المعاني المخترعة في صناعة اإلنشاء -الربيع
مناظرة بيف الخريؼ و ّالوشي المرقوـ في ح ّؿ المنظوـالسائر في أدب الكاتب وال ّشاعر] مف أىـ مؤلفاتو
[-المثؿ ّ

وفاتـــــــــــــــــــــه:
توفي في سنة  606ىػ بالموصؿ

ز

الفهـــــــــــــــــــــرس:

اإلهـــــــــــــــــــــداء.
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