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 إهداء
 .إىل من ضحت وتفانت من أجل تربيتي ، إىل من كافحت من أجل تعليمي 

 إىل احلنون الغالية أمي
 إىل روح أبي الطاهرة
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 .إىل إخوتي وأخواتي الذين مل يبخلوا علي من أجل تعليمي
ي ، كيدار حممد ،كاس أمحد ، طاهريي علي ، وأخص بالذكر عالوة ريح العياش: إىل أصدقائي 

 .عبدالرزاق فقد عانى كثريا يف مد يد العون من أجل إجناز هذا العمل 
 .إىل زمالئي يف التخصص 

 .و أعتذر لكل من وسعه قلبي و مل يذكره قلمي 
 

 الباحث                                                                                                                                                              
 



 

 

 وعـرفان شكـر

وبعد محد ، احلمد هلل على عونه وتوفيقه يل  إلجناز هذا العمل ، فقد يسر يل كل عسري وسهل يل كل صعب

 .فكان نعم املعني ونعم املرشد "  وي أمحد موسا" اهلل  أتقدم جبزيل الشكر إىل أستاذي املشرف  

خليفة ، لبوخ بومجلني ، وكل أساتذة  بن ، مشري مالكية بلقاسم ، العيد جلويل: و أشكر أساتذتي األفاضل 

 . امعة اجلمن مد يل يد العون يف هذه النقد العربي و مصطلحاته يف جامعة ورقلة و أشكر كل : ختصص 

خروبي  :الذي مل يبخل علي بعلمه وتوجيهاته كما أشكر زمالئي"  حممد خليفة " وال أنسى أستاذي الفاضل  

ياسني ، شاديل عمر ، عبد القادر خليف ، ربيعي جنيب ، زكموط بوبكر ، وكل زمالئي يف التخصص  

 .وأعتذر إىل كل من وسعه قلبي ومل تسعه هذه السطور ،فكانوا نعم الزمالء 

 

 

 

 

 

 



 

 (أ)

 
 

          : ة دمـمق
ولكن يف الغالب مل تكن هذه , فقد أوالها النقاد عناية كبرية ,  سرقة قضية نقدية هامةتعّد ال       

فقد دخلتها األهواء , العناية موضوعية مما جعلها حتيد عن الطريق الصحيحة وخترج عن مسارها الطبيعي 
الناقد على كشف و العواطف واالنتقامات للحط من قيمة هذا الشاعر أو ذاك أو تبيني مدى قدرة 

 .املعاين املتشاهبة
مث  وبدأت تنتشر مبرور الزمن حىت العصـرين األموي, إن السرقة معروفة منذ العصر اجلاهلي       

فزادوا إليها ما ليس منـها , د النقاد والرواة يَُّزَتومـا ذاك إال ِب,  العباسي حيث انتشرت كثريًا
 . وأضرموا نارها وأججوا هليبها ,

للنيل من الغرمي واإلسـاءة إليه , وجل منه النقاد والرواة على حد سواء  سهاًل وقـد كانت مدخاًل      
م هذا مل يسيئوا إىل الشعراء فحسب بل أساؤوا إىل ِهوُِّلُغوهم ِب, أو رفع شأن احلميم و اإلحسان إليه

 . والنقد بصفة خاصة األدب العريب بصفة عامة
وأصبح الالحق يكرر  , األدب هبذه النظرة أصبح يدور يف حلقة مفرغة  يرى أن" حممد مندور"و      

ق النقاد على الشعراء املعىن اجتهوا إىل الصنعة يَّومن جهة أخرى ملا َض, قول السابق هذا من جهة 
فترى الناقد يكد فكره ,  كبريًا وغالوا يف ذلك غلواًّ, فطرقوا البديع ومنقوا األلفاظ وزينوها , والتكلف 

وجيهد نفسه من أجل احلصول على معنيني متشاهبني أو لفظني متطابقني أو أسلوبني متقاربني ليتهم ,
 .ى النقد حقه َفْوويدعي أنه َأ, بسرقة السابق  الالحَق
إن السرقة تنضوي حتتها عدة مصطلحات كاإلغارة واالجتالب واالصطراف واالهتدام والسلخ       

 .دة افرقوا هبا ما ليس منها كاالقتباس والتضمني واملوأحل, واملسخ والنسخ وغريها 
حنس بامشئزاز عند , األول أنه مبغوض ,  رٌّمبين على أساسني أحالمها ُم" السرقة "إن مصطلح       
 فأما األول فال , أحلقوا به ما ليس منه  و الثاين أهنم قد بالغوا فيه كثريًا و, ونزدري املوصوف به , مساعه 

 
 
 



 

 (ب)

 
 

 و أما الثاين وهو املبالغة والغلو يف السرقات فحاول هذا البحث إعادة النظر,ىل إعادة النظر فيه سبيل إ
 : فيه من خالل طرح اإلشكاليات التالية 

 ما هي األسباب واخللفيات اليت أدت إىل هذه املبالغة ؟ 
 ما هي األسس اليت جيب أن تبىن عليها السرقة ؟ 

 خطاها السرقة ؟ما هي احلدود اليت جيب أال تت
 ما هي مربرات أخذ الالحق عن السابق ؟ 

السرقة  الشعرية يف : و حاول هذا البحث اإلجابة عن هذه التساؤالت من خالل املوضوع التايل       
 : ويهدف هذا البحث إىل . – أمنوذجًا–البن وكيع (املنصف)املصطلح و املفهوم , التراث النقدي العريب 

 .الشعرية  " السرقة" حتديد مفهوم مصطلح -

 .حتديد املصطلحات املنضوية حتته  -

 .البحث عن أسباب املبالغة فيه  -

 .الظروف اليت أدت إىل تشابه األشعار -

 .حتديد معايريه  اليت ُبين عليها و اليت جيب أن ُيبىن عليها  -

نذكر منهم , لول هلا من النقاد القدامى قد تنبهوا إىل هذه اإلشكالية , وحاولوا إجياد ح إن كثريًا      
 : على سبيل املثال 

 ( .املثل السائر)يف كتابه " ابن األثري" -

 ( .املوازنة بني الطائيني)يف كتابه " اآلمدي" -

 ( .العمدة)يف كتابه " ابن رشيق" -

 ( .الوساطة بني املتنيب وخصومه)يف كتابه " القاضي اجلرجاين" -

  ( .الصناعتني)يف كتابه " أبا هالل العسكري" -

القاضي "عدا , فلم يفعلوا ذلك  أما تطبيقيًا, فقط  وهؤالء النقاد تطرقوا هلذه اإلشكالية نظريًا      
 " .    حممد مصطفى هدارة"حسب " اجلرجاين
 :فهناك دراسات كثرية تطرقت للسرقات كاليت قام هبا كل من , أما يف العصر احلديث        

 ( .ديب عند العربتاريخ النقد األ)يف كتابه " إحسان عباس" -

 . (أصول النقد العريب)يف كتابه  "أمحد الشايب" -



 

 (ت)

 
 

 ( .الفن ومذاهبه يف الشعر العريب )يف كتابه " شوقي ضيف" -

 ( .تاريخ النقد األديب عند العرب )يف كتابه " طه إبراهيم" -

 ( .تاريخ النقد األديب عند العرب )يف كتابه " عبد العزيز عتيق" -

 ( .النقد املنهجي عند العرب)يف كتابه " حممد مندور" -

وا عليها مرور الكرام  رُّ,و إمنا َم كبريًا لكن هذه الدراسات كانت خمتصرة فلم هتتم بالسرقة اهتمامًا      
 : و أما الذين كان اهتمامهم هبا أكرب نذكر منهم ,

 .عمال  و تقليدها دراسة يف ابتكار األ, السرقات األدبية  :يف كتابه" دوي طبانةب" -

فقد أحلق هبا ما ليس منها , نه اتبع القدماء يف دراسته أ على الرغم من أمهية هذه الدراسة إال      
 .و مل يشر إىل املبالغة يف السرقات إال إشارات  طفيفة , ...  و الرفادة , والتضمني , كاالقتباس 
 .ليلية مقارنة دراسة حت, مشكلة السرقات يف النقد العريب : يف كتابه" حممد مصطفى هدارة" -

ولكن , وحاول ختليص النقد العريب من هذه املشكلة , تطرق إىل مشكل املبالغة يف السرقات       
 . حةصف 03سوى جاءت هذه الدراسة موجزة إذ مل تبلغ 

 .الشعراء نقادا , دراسات يف األدب اإلسالمي  و األموي : يف كتابه" عبد اجلبار املطليب" -

وعلى الرغم من أمهيتها ,  من معضلة املبالغة ختليص النقد أراد من خالله,فقط خصص هلا فصال       
 .إال أهنا موجزة ومقصورة على العصرين اإلسالمي واألموي كما خص الشعراء دون غريهم 

وقد قسمت هذه الدراسة إىل مدخل يتناول املصطلح بصفة عامة واملصطلح النقدي مث مصطلح       
لتسريق وينقسم إىل ثالثة أقسام األول وهو السرقة الشعرية وا, وثالثة فصول  , بصفة خاصة السرقة

ويتطرق إىل أسباب , ويتناول مفهومها وأنواعها و مصطلحاهتا ,أوهلا مفهوم السرقة الشعرية وأنواعها ,
والرواية ,عر يئة و اجملتمع , وتقاليد الشوثانيها أسباب تشابه األشعار ويتطرق إىل أثر الب.السرقة والتسريق 

ودور , ويتناول دور الرواة يف النحل , وثالثها دور الرواة والنقاد , و أهم مبادئ األخذ , والتلمذة 
 .وأهم مبادئ األخذ , النقاد يف التسريق 

 : وينقسم إىل قسمني ( املنصف)وكتابه " ابن وكيع"والفصل الثاين وهو       
ووفاته , " املتنيب"مث خصومته لـ, وأساتذته وتالميذه , ونشأته  ويتناول نسبه" ابن وكيع التنيسي"أوهلما 
وأقسام السرقة , و آراء بعض النقـاد فيه , ويتناول أسباب تأليفه ( املنصف) وثانيهما كتاب , وآثاره 
 " .ابن وكيع "مث مالحظات على تقسيمات , فيه 
أوهلا , فينقسم إىل أربعة أقسام  (املنصف)وم السرقة الشعرية يف كتاب و أما الفصل الثالث وهو مفه     

واملعاين ,واملعاين املتساوية , " ابن وكيع"اليت سكت عنها  املبهمة وهي الدراسة اإلحصائية ويتناول املعاين



 

 (ث)

 
 

 املصطلحية وتتناول مصطلحوثانيها الدراسة ,املعاين الراجحة عليه واملنقودة مث" املتنيب"لـالراجحة 
و أما القسم ( املنصف)مبثوثة يف  متعلقة بالسرقة ما تتناول مصطلحات نقديةواشتقاقاته ك"السرقة"
والواقعي ويتناول املعيار املنطقي  يف التسريق "ابن وكيع"املعايري اليت اعتمدها الث من هذا الفصل وهو الث

 " .  بن وكيعا"قسم رابع خيتتم به هذا الفصل وهو بعض املآخذ على  وأخريًا, البالغي اللغوي مثوالديين و
تتبع مسار  ألن ذلك َتَطلََّب -يسريٍة خمتَصرٍة  يف إشارٍة – على املنهج التارخيي اعتمدُت و قد     
مث ,و يف العصر اجلاهلي أشار إليه بعض الشعراء ,ظهر عند اليونان والرومان  حيث" السرقة"ح مصطل

أما يف الفصل  . العصر العباسيى واستفحل أمره يفاستشرو,األموي  العصرين اإلسالمي واشتهر يف
 . املنهَج الوصفي مع إجراءاته اإلحصائية والوصفية والتحليلية  اإلحصائيُة الدراسُة تطلبْتالثالث ف
واخترت هذا املوضوع ألنين رأيت يف السرقة الشعرية اإلساءة إىل الكثري من الشعراء الفحول الذين      

وحاولت أن أعرف أسباهبا وخلفياهتا كما حاولت . العريب  لنقدكما أساءت إىل ا,هم واشتهروا ذاع صيت
" أيب نواس"التقليل من شأهنا وهتوين أمرها ,ألنه كلما اشتهر شاعر وذاع صيته اهتموه بالسرقة كـ

هـذا األخري الذي كثر حوله القيل والقال وكثرة تسريقه ,وكان " . املتنيب"و " أيب متام"و" البحتري"و
 الذي يعّد منوذجًا( املنصف ) هؤالء النقاد املبالغني يف موضوع السرقة  وذلك يف كتابه من " ابن وكيع"

و حاولت التوسع يف هذا املوضوع ألن الدراسات السابقة اليت . من تلك املؤلفات يف هذا املوضوع 
 .طرقته كانت خمتصرة 

انتقاداهتم هلم  , وكانت كبريًا ظلمًا غاضين أمر السرقة الشعرية حيث ظلم املبالغون الشعراَء و      
وحاولت أن أبني مدى األخطاء والظلم .وأحكامهم صادرة عن أهواء و عواطف ال صلة هلا بالنقد البّناء 

 .الذي وقع فيه هؤالء ومدى خطر ذلك
منذ بداية  ًاكثري د موساوي أمحد الذي. أ :  شرفوقد ساعدين يف إجناز هذا البحث أستاذي امل      
فله جزيل الشكر , كما أشكر اللجنة املناقشة اليت ,إىل هنايته , فصوب وصحح وأشار ونصح البحث 

.عانت وجتشمت عناء تصحيح هذا البحث و تقوميه 
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 :املصطلــح/1
الصلح , صاحل , صالح , يصلح : حنو( صلح)من مشتقات مادة )*( ورد يف القرآن الكرمي كثري

تكاد خترج دالالهتا عن اإلحسان وإزالة الشقاق واخلالف بني الناس , وأما األحاديث  الصاحلون , وال,
على أن  رةْيَحاصطلح أهل هذه الُبلقد  )): ذكر منهان( اصطلح )فقد ورد فيها الفعل  ةالنبوية الشريف

 (( عشر سنني اصطلحوا على وضع احلربأهنم  )),  (( ..و وح ثلثهاُناصطلحا على أن ِلف )) , (( يتّوجوه
 .     ( 1) قيف هذه األحاديث تعين االتفا( اصطلح)فداللة  ...  (( اصطلحنا حنن وأهل مكة فلما )), 

ما جاء عن ( اصطلح)أول ما وصل إلينا عن استعمال الفعل املزيد » وبالنسبة للتأليف فقد يكون 
مل يكن له يف لغة العرب  يف حديثه عن املتكلمني أهنم اصطلحوا على تسمية ما( هـ522)اجلاحظ 

يعين أن  باتفاقهم عليه , وال يكون ذلك إال احتاجوا إىل تسميته , وال استجد من معاٍن ما فكلُّ(  2)«اسم
 بابًا( اخلصائص) يف كتابه " ابن جين"اللغة كلها اصطالح وتواضع ففي هذه املسألة خالف فقد عقد

 .القول على أصل اللغة إهلام هي أم اصطالح  : مّساه 
 ((املقترح يف املصطلح يف اجلدل))يف عناوين الكتب » " املصطلح"ومن أقدم استعماالت مصطلح 

كـمال الدين "وقد ألـف  , (3)«هـ  255 منصور حممد بن حممد الربوي الشافعي املتويف سنة أليب
ويف متنه ذكر  ((اصطالحات الصوفية))كتابا مساه ( هـ503أو  553" )عبد الرزاق القاشاين أو الكاشاين

التعريف ))اه كتابا مس( هـ547تـ ), وألف ابن فضل اهلل العمري " االصطالح"و"املصطلح"اللفظتني معا
صبح األعشى يف ))كتابا مساه " القلقشندي", خصصه للكتابات الديوانية , كما ألف ((باملصطلح الشريف
مرات كثرية , وأشار إىل مؤلـف آخـر هـو " مصطلح"ذكر فـي مقدمته لفظة  ((صناعة اإلنشا 

 . (4) ((تثقيف التعريف يف املصطلح الشريف))له كتاب " ابن ناظر اجليش"
 

                                                 

    جممع  , الكرمي من اهلمزة إىل الضاد رآنمعجم ألفاظ الق :آية, ينظر 57( صلح)بلغ عدد اآليات اليت وردت فيها مشتقات مادة   )*(
الكرمي   املعجم املفهرس أللفاظ القرآن :حممد فؤاد عبد الباقي :وينظر أيضا  ,(صلح)مادة ,  9777,  5ط  ,اللغة العربية مبصر

 .( صلح)مادة  , هـ9034, دط , القاهرة -دار الكتب املصرية, 
 ( .صلح)مادة , 341ص, 0ج, 1955,دط,ليدن , مطبعة بريل, أللفاظ احلديث النبوي  املعجم املفهرس: ِوْنِسْنك وآخرون : ينظر  -1
 .95, ص 5337, 9علم املصطلح وطرائق وضع املصطلحات يف العربية, دار الفكر , ط : ممدوح حممد خسارة   -2
اإلقليمي لشرق املتوسط ومعهد املكتب  ,أعضاء شبكة تعريب العلوم الصحية : علم املصطلح لطلبة العلوم الصحية والطبية  -3

 .www.termarab.org: املوقع .54, ص5332دط ,  , -فـاس -الدراسات املصطلحية
              مكتب تنسيق التعريب بالرباط , ( اللسان العريب) جملة  بني الصواب واخلطأ ," مصطلح"كلمة :عبد العلي الودغريي  :ينظر - 4
 .3 -5ص  , ص 9777,  47ع    

http://www.termarab.org/
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مصطلح ))ومن بني علومه علم يسمى  ((علوم احلديث))استخدم هذا املصطلح يف جمال آخر هو جمال و
( هـ 732تـ " )احلافظ بن حجر العسقالين"ويف هذا اجملال ألف  ((اصطالح احلديث))أو  ((احلديث

جعل  وقد نال هذا الكتاب شهرة كبرية مما ((خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثر))كتابه املوسوم بـ
ضمن عناوينهم وهذا اللفظ استعمل يف علوم " مصطلح"واضعني لفظة )*( الكثريين يقبلون على شرحه 

 :(1)كثرية كعلوم القراءات واجلدل وصناعة الشعر واللغة نذكر من تلك املصنفات 
نور الدين علي بن عثمان بن حممد "مصطلح اإلشارات يف القراءات الزوائد الثالث عشرة لـ -

 (.هـ 739تـ " )لعذريالقاصح ا
 ".أيب حامد  حممد بن أمحد اليزدي الشافعي"املصطلح يف اجلدل لـ -
 ".دارسته الالهوري"مصطلحات الشعراء لـ -
 ".حممد أحسن البلكرامي اهلندي"يف اللغة لـ" شاه جهاين"مصطلحات  -

العباس  أبو"فقد استعملها " مصطلح"من لفظة  رمبا تكون هي األسبق ظهورًا" اصطالح "إن لفظة 
 075")ابن جين"منذ القرن الثالث اهلجري , كما استعملها ( املقتضب)يف كتابه (" هـ 573تـ )املربد 
يف ( كشاف اصطالحات الفنون)يف كتابه " التهانوي"و( ـه072" )اخلوارزمي"و" ابن فارس"و( هـ

 .  (2)القرن الثاين عشر اهلجري
يف القرن الثالث عشر ( تاج العروس)هو ( طالحاص)عريب أورد لفظ  )**(أول قاموس» وقد يكون 

( املعجم الوجيز)ىف مدونته هو ( مصطلح)اهلجري  ورمبا كان أول قاموس عريب معاصر أدخل لفظ 
 .(3)«  9773الذي أصدره جممع اللغة العربية بالقاهرة سنة 

                                                 

 .3 -5 ص ص , مرجع سابق: عبد العلي الودغريي  :ينظر  -1
: عبد العلي الودغريي : ينظر  ونظم  واختصاٍر من شرٍح 07ها باحث آخر فوجدها شرحا وعدَّ 50" بروكلمان"ذكر منها )*( 

 .  53 -95, ص  مرجع سابق
        : , وينظر  7, ص  سس اللغوية لعلم املصطلح , دار غريب للطباعة والنشر والتوزيعاأل: حممود فهمي حجازي : ر ينظ - 2

 . 92 -93مرجع سابق ص ص : العلي الودغريي  عبد     
, ليلى املسعودي  ئيالسامرا مإبراهي: د عاب ذلك كل من ـمترادفان وق" قاموس"و " معجم"الكثري من يرى أن مصطلحي )**( 
أن القاموس هو الصناعة اليت تتوق إىل حصر املفردات  األخري ودغريي و عبد القادر الفاسي الفهري ورأى هذاعبد العلي ال,

املستمع اللغوي -واملعجم هو املخزون املفردايت الذي ميثل جزءا من قدرة املتكلم  Dictionnaireومعانيها وهو بالفرنسية
 9777,  42ريب , ع عجملة اللسان ال ,املمارسة املعجمية للمنت اللغوييف  :عباس الصوري : ينظر   Lexiqueوهو بالفرنسية

 . 93 -7, ص
 .54ص ,مرجع سابق  : أعضاء شبكة تعريب العلوم الصحية  -  3
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دود األشياء رسالة يف ح:)نذكر منها " املصطلح"و أوردت بعض املؤلفات كلمات هلا داللة كلمة 
 055" )أمحد بن محدان الرازي"لـ( الزينة يف الكلمات اإلسالمية),(هـ 533" )الكندي"لـ( ورسومها

املبني يف شرح ألفاظ احلكماء ),( هـ 023" )الفارايب"لـ( األلفاظ املستعملة يف املنطق), ( هـ
( مفتاح العلوم), " اخلوارزمي"لـ( مفاتيح العلوم), " علي بن يوسف اآلمدي"لـ( واملتكلمني

األسامي : مثل " املصطلح"داللة وجند أيضا كلمات هلا " اجلرجاين"لـ( التعريفات), " السكاكي"لـ
 .(1)األوائل , األلقاب , املفردات,
 ":املصطلح"مفهوم  -1-1

 :مفهومه لغة  -1-1-1
أن  ( لسان العرب)ورد يف ( صلح)من مادة ( اصطلح )مصدر ميمي من الفعل املزيد " املصطلح"
السلم , وقد اصطلحوا وصاحلوا : والصلح ...نقيض اإلفساد: واإلصالح ...ضد الفساد: الصالح » 

( اصطلح... )كان نافعا ومناسبا: صلح الشيء » ( : املعجم الوسيط)وورد يف  (2)«وتصاحلوا واصاحلوا 
هلا داللة ( صلح)ادة , فم (3)«تعارفوا عليه واتفقوا : على األمر  زال مابينهم من خالف و : القوم 

 .االتفاق والسلم والنفع وكل ما هو نقيض للخالف واخلصام والفساد
مبين » ( اصطلح)مصدر ميمي للفعل" مصطلح"بعبارة قطعية أن لفظة  )*(قد ذكر أحد الباحثني
وهذا التعليل ليس  (4)«بإبدال حرف املضارعة ميما مضمومة ( ُيصطلح)على وزن املضارع اجملهول 

مفعول ألهنما يتفقان يف الصياغة إذا كانا مصاغني من غري الثالثي  وال مانعا من أن يكون اسَمكافيا 
 .والسياق هو الذي حيدد ما إذا كان مصدرا ميميا أم اسم مفعول

ور و اسم املفعول إذا صيغ من غري الثالثي وكان الزما فإن ما يقوم مقام الفاعل هو اجلار واجملر
( على)حيتاج إىل جار وجمرور , فيتعدى حبـرف اجلر "  املصطلح"وهنا فإن الظرف أو املصدر , أو

للتسمية : احلذف للتخفيف نتيجة كثرة االستعمال والثانية : األوىل »حيذف اجلار واجملرور لعلتني  وقـد

                                                 

إشكالية املصطلح يف اخلطاب النقدي : يوسف وغليسي : , وينظر  90-95مرجع سابق ص: ممدوح حممد خسارة  :ينظر -  1
 . 52, ص  5337,  9ت االختالف , طراالعريب اجلديد , منشو

 (.صلح) مادة,   5333,  9خالد رشيد القاضي , دار صبح , ط  :بطلسان العرب , ض: ابن منظور   -  2
 .(صلح)مادة  , 5334,   4روق الدولية , ط مكتبة الش ,جممع اللغة العربية مبصر  : املعجم الوسيط -  3

 .59إشكالية املصطلح يف اخلطاب النقدي العريب اجلديد , ص : كتابه  يوسف وغليسي يف: هذا الباحث  هو)*(  
 .59ص, املرجع نفسه , يوسف وغليسي  -  4
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نه وهذا رمبا ما جعل البعض يعتقد بأ (1)«به , أي أن كونه أصبح امسا أو لقبا أو علما يسمى به للغلبة 
 .إما أن تأيت مصدرا ميميا أو اسم مفعول ولكل منهما حمدداته" مصطلح"دائما يأيت مصدرا ميميا فلفظة 

  :اصطالحا  همفهوم -1-1-2
عبارة عن اتفاق قوم على تسمية : االصطالح » أن " اجلرجاين"لـ( التعريفات)ورد يف كتاب       

فظ من معىن لغوي إىل آخر , ملناسبة بينهما , وقيل الشيء باسم ما ينقل عن موضعه األول , وإخراج الل
إخراج الشيء عن معىن : اتفاق طائفة على وضع اللفظ بإزاء املعىن , وقيل االصطالح : االصطالح 

وهذه املفاهيم األربعة  (2)«لفظ معني بني قوم معينني : لغوي إىل آخر لبيان املراد , وقيل االصطالح 
كشاف )و"  الزبيدي"لـ( تاج العروس)و" الكفوي"لـ( لكلياتا)تكاد تشمل كل ما ورد يف 

حيث تتضافر هذه املفاهيم وتتكامل لتحدد شروطا ثالثة للمصطلح " التهانوي"لـ( اصطالحات الفنون
 :وهي

اتفاق العلماء عليه , واختالف داللته االصطالحية عن داللته اللغوية , ووجود رابط بني داللتيه 
 .االصطالحية واللغوية

رأى أن ُجلَّ أهل  )*(مفهوما أوربيا " حممود فهمي حجازي"وبالنسبة للغربيني فقد اختار 
الكلمة االصطالحية أو العبارة »االختصاص يف علم املصطلح أمجعوا على أفضليته وهذا التعريف هو أن 

هو وضوح ,األحرى استخدامها وحدد يف االصطالحية مفهوم مفرد أو عبارة مركبة استقر معناها , أو ب
تعبري خاص ضيق يف داللته املتخصصـة , وواضح إىل أقصى درجة ممكنة , وله ما يقابله يف اللغات 

 (3)«األخرى ويرد دائما يف سياق النظام اخلاص مبصطلحات فرع حمدد فيتحقق وضوحه الضروري  
 :فهذا التعريف أضاف شروطا تضبط مفهوم املصطلح وهي 

 .هاستعمال املصطلح أو شيوع/ 9
 وهذا الضيق له حدود حبيث ال يضيق حىت خينق املفهوم الذي وضع له    , دقته وضيق داللته / 5

                                                 

  .95مرجع سابق  ص  , لي الودغرييعبد الع -  1
 .22, ص  5337,  9نصر الدين تونسي, شركة ابن باديس للكتاب , ط:  التعريفات, تح: حممد اجلرجاين علي بن - 2
رمز يتفق عليه للداللة على مفهوم , ويتكون من أصوات مترابطة أو من صورها  يُّأَ »بأنه  (ISO)املنظمة الدولية للتقييس  عرفته)*( 

مونه على , وقد يكون املصطلح كلمة أو عبارة , واملصطلح التقين هو مصطلح يقتصر استعماله أو مض( احلروف)الكتابية 
  55ع, جملة اللسان العريب , لتعريب الرباط مكتب تنسيق ا, علم املصطلح  معجم مفردات: « املختصني يف حقل معني

 .559, ص  9772,  54ع :, وينظر أيضا 533, ص  9770,
 .99ص: مرجع سابق : حممود فهمي حجازي - 3
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 .وال يتسع حىت ال يتجاوزه إىل مفاهيم أخرى, ويتفلت منه  
 .الوضوح ما أمكن ذلك/ 0
           له ما يقابله يف اللغات األخرى , وهذا الشرط ليس ضروريا وال ميكن حتقيقه يف أغلب األحيان/ 4

 .ألن لكل لغة خصائصها ومميزاهتا
إن الرابط الذي يربط املفهوم االصطالحي باملفهوم اللغوي ذو أمهية كبرية فهو يساعدنا على الفهم 

والرابط هنا بني املفهومني االصطالحي واللغوي ,ألن العالقة بينهما تصبح معللة ومربرة ال اعتباطية 
لغويا االتفاق والسلم والنفع وكل ماهو نقيض للفساد ( صلح)مفاهيم للمصطلح هو االتفاق فكما أن من

فكذلك انتقلت هذه املفاهيم إىل اللغة وهبذا االتفاق تنتشر املفاهيم والعلوم املراد إيصاهلا لآلخرين وتصان 
ت اللغة من الفوضى و تسلم من الفساد , أما إن كان ُكلٌّ ُيْديل بدلوه وكل يبث ما راق له من مصطلحا

 .فهنا تضطرب املفاهيم وتستشري الفوضى فتفسد اللغة( ال مشاحة يف املصطلح)تطبيقا ملقولة 
فإن كان ,و املفاهيم اللغوية للغة هي القاسم املشترك بني أهل اللغة الواحدة و هبا يتواصل أفرادها  

ن كان غائرا َصْعَب ا َسُهَل فهم املصطلح, وإجليًّ الرابط بني املفهومني االصطالحي واللغوي واضحًا
 .َعُسَر وَصُعب فهم املصطلح املراد إيصاله لآلخرين( عالقة اعتباطية)املنال أو معدوما 

وتنشق عن اللغة لغة ثانية هي لغة املصطلحات و هبا يتواصل أهل االختصاص الواحد , وهذه اللغة 
 .متعددة بتعدد التخصصات والفروع العلمية ولكل اختصاص جهازه املصطلحي

إن لغة املصطلحات ال يـمكن أن يفهمها غيـر أهلها وما دلَّ على ذلك احلكاية  اليت أوردها 
وقف أعرايب على جملس األخفش , فسمع » حيث ( اإلمتاع واملؤانسة)يف كتابه " أبو حيان التوحيدي"

سمع ما ت: كالم أهله يف النحو و ما يدخل معه , فحار وعجب , وأطرق و وسوس , فقال له األخفش
 .أراكم تتكلمون بكالمنا يف كالمنا مبا ليس من كالمنا: يا أخا العرب ؟ قال 

 :وقال آخر 
 (1)« وِموالرُّ ِجْنالزِّ َماَلَك ُتْعِمـي      حىت َسُيْعِجُمِن ِوْحيف النَّ )*(مُهُذْخَأ اَلاَزمَ 

ريت وُشِحنت بدالالت فاحتار هذا األعرايب ومل يفهم تلك املصطلحات أو الدوال ألن مدلوالهتا تغ
جديدة , فلم يفهم املقصود هبا , ومل يأنس هلا ألن يف ذاكرته مفهومها اللغوي فقط , و أما اآلخر 

                                                 

 يف ( ينميعج)لفعلية مرفوع واجلملة ا( زالما)منصوبة يف هذا البيت ولعله يكون خطأ مطبعيا , فهي اسم ( أخذهم)وردت كلمة )*( 
 .حمل نصب خربها    

                       اجلزائر  –ات , موفم للنشر خمتار نويو: أمحد أمني وأمحد الزين , تقدمي  :, ضبطاإلمتاع واملؤانسة : توحيدي أبوحيان ال -1
 .939ص,  5ج,  5335,
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الدال على االستمرار فكذلك النحو تزداد ( مازال)صاحب البيت الشعري فاستعمل الفعل الناقص 
جمته و بـدت و كأنـها لـغة مصـطلحاته يوما بعد يوم باستمرار, و نظرا لكثرها مل يفهمها فأع

 .غريبة ال يفهمها
هذا بالنسبة للنخبة من ( لغة مدرسية)إن اللغة العربية اليوم أصبحت بسيطة األلفاظ والتراكيب 

مثقفني ومتعلمني وباخلصوص يف قاعات التدريس وامللتقيات العلمية واألدبية وال تكاد تربحها , أما 
يطرت اللهجات العامية واللغات الغربية وأخذت بقسط وافر من اللغة فدارجة أو غربية , قد س )*(العامة 

 .التداولية ويعود ذلك إىل االستعمار وضعف العرب يف شىت امليادين وغري ذلك من األسباب
والعريب اليوم جيد صعوبة يف فهم املصطلحات العربية سواء القدمية أو احلديثة , فتراه إما أن َيْقَبَلها 

هذا إن وجد –يعرف معناها اللغوي , واملعىن اللغوي يساعد كثريا على فهم املصطلح  كما هي دون أن
أو أن يبحث عن معناها اللغوي يف املعاجم وهذان السبيالن  –رابط بني املفهومني اللغوي واالصطالحي

 . )**(كالمها شاق
العلماء القدامى » نوالعديد م, كثريا ما يترادفان يف تراثنا" االصطالح"و" املصطلح"إن مصطلحي 

جاء يف . (1)«أخرى ألن كال منهما متضمن معىن اآلخر " االصطالح"تارة و" املصطلح"يستعملون 
وأحيانا , (2)«املصطلح أو االصطالح هو اتفاق طائفة خمصوصة على أمر خمصوص »أن " مستدرك التاج"

ألنه يأيت مبعىن ( عليه)واجملرور هذا لفظ مصطلح عليه , وجب أن تذكر اجلار : خيتلفان , فإن أنت قلت 
" لفظ", أما إن ذكرت كلمة " مصطلح"مكان لفظة "  اصطالح"اسم املفعول , وال جيوز أن تضع لفظة 

" مصطلح"مكان " اصطالح"هذا اللفظ مصطلح , جاز لك أن تضع كلمة : مثال وقلت ( ال)معرفة بـ
 .ا لفظا واستعماال هذا اللفظ اصطالح , أما احملدثون ففرقوا بينهم: وتقول 

اتفاق طائفة على شيء خمصوص : االصطالح » ( املعجم الوجيز)وقّل أن يردا مترادفني , جاء يف 
لفظ أو رمز ُيتفق عليه يف ( : املصطلح.)اتفاق يف العلوم والفنون للداللة على أداء معىن معني :  و 

                                                 

 .غالبة ولكن قد أصاهبا حتريف صويت هناك ألفاظ عامية متداولة هي عربية أصيلة تكاد تكون هي ال)*( 
ة وإن ذهبت تفتش عنها قََّشترسخ يف ذهنك بسهولة وهذه َم أنت قبلتها كما هي حتس أهنا غريبة وال ترتاح هلا وحىت أهنا ال ْنِإ)**( 

طالحيا خبالف إن يف املعاجم تعبت َبدنيا جراء هذا البحث والتفتيش وذهنيا ألنه يتوجب عليك أن تستوعبها وحتفظها لغويا واص
صطالحي وهذا شرط مهم يف د رابط بني املفهومني اللغوي واالِجكان مفهومها اللغوي موجودا يف ذاكرتك وخصوصا إن ُو

 .املصطلح
 .97ص   , مرجع سابق, لعلي الودغريي عبد ا  - 1 
 . 90ص  , مرجع سابق: ممدوح حممد خسارة  -  2
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يف لغتنا املعاصرة , فنحن » فان عن بعضهما فهما خيتل (1)«العلوم والفنون للداللة على أداء معىن معني 
معناها املصدري الذي يعين االتفاق واملواضعة والتعارف ونقصد ( اصطالح)–نتذوق يف استعمالنا لكلمة 

فاالصطالح هو عملية املواضعة واالتفاق على  (2)«معناها االمسي ( مصطلح) –يف استعمالنا لكلمة
 . مفهوم خاص واملصطلح هو الناتج عن هذه العمليةمفهوم  مفردة لغوية عامة وحتويله إىل

ويف العصر احلديث شهد العامل تطورا كبريا يف شىت اجملاالت وظهرت علوم كثرية وكان لكل علم       
فقد قدرت منظمة اليونسكو ما يدخل االستعمال اليومي من املصطلحات بنحو » جهازه املصطلحي , 

ونتيجة هلذا التطور السريع يف شىت   (3)«ألف مصطلح سنويا  مخسني مصطلحا يوميا أي حنو عشرين
اجملاالت وكثرة التخصصات وخوفا من تداخل املفاهيم , وعدم دقتها واضطراهبا احتاج العلماء إىل علم 

وهـو ,  )*(ينظم هذه املصطلحات و يضع هلا معايري و أسس و قـد ُعرف بعلم املصطلح أو املصطلحية
يف العالقة بني املفاهيم العلمية واملصطلحات اللغوية اليت تعرب عنها وهو علم مشترك العلم الذي يبحث » 

و اإلعالمية وحقول التخصص العلمي ويهم  هذا العلم املتخصصني يف العلوم  املنطقبني علوم اللغة و 
ية والتعـاون وكل من له عالقة باالتصاالت املهن,والعاملني يف اإلعالميات ,واملترمجـني ,والتقنيات ,

   .( 4)«العلمي 
بل يهم مجيع العلوم والتخصصات  فهذا العلم ليس مستقال لوحده وال نائيا وال خاصا بعلم بعينه      
من أحدث أفرع علم اللغة التطبيقي , يتناول األسس العلمية لوضع » ُيعدُّ  , و يشتغل عليها وُيَنظُِّمهاو

 إىل  م ـيسعى هذا العل و, ت جيب أن تبىن على أساس علمي املصطلحا و (5) «املصطلحات وتوحيدها 
                                                 

 (.صلح ) مادة  , 9774 ,دط  ية والتعليم مبصر ,, وزارة الترب بية مبصرجممع اللغة العر:   املعجم الوجيز -  1
 . 53ص , مرجع سابق : سف وغليسي يو -  2
 . 93ص , مرجع سابق : ممدوح حممد خسارة  -  3
 "سديعبد السالم امل"إىل علم املصطلح أو املصطلحية إال أن  (( Terminologie ))يذهب جل املترمجني إىل ترمجة مصطلح )*( 

املصطلحية , فهذه علم يعىن حبصر كشوف االصطالحات حبسب كل فرع معريف ..» :خالفهم يف ذلك وقد فرق بينهما إذ يقول
التارخيي , أما علم املصطلح فهو تنظريي يف  وصف واإلحصاء مع سعي إىل التحليلفهو لذلك علم تطبيقي تقريري يعتمد ال

ينسب سالليا إىل علوم التأثيل فالقاموسية فاملعجمية ولكنه  -على ما نقدره-املصطلح فعلم... األساس , تطبيقي يف االستثمار 
 «والصريورة  النشأةفرع جنيين عن علم الداللة وتوأم الحق للمصطلحية حبيث يقوم منها مقام امُلنّظر األصويل الضابط لقواعد 

 الدار العربية, مقدمة يف علم املصطلح , اللسانيات قاموس : يف كتابه ( علم املصطلح)إىل ( (la neologieمصطلح  وترجم
يوسف : وأثبت مدى اخلطأ الذي وقع فيه , ينظر " يوسف وغليسي", وقد عابه على ذلك  55, ص  9774للكتاب , د ط , 

 . 05-02مرجع سابق , ص ص : وغليسي 
 .97-95, ص 9772ط ,  افية والنشر , العراق دمقدمة يف علم املصطلح , دائرة الشؤون الثق ,املصطلحية : علي القامسي  -  4
 .97ص , مرجع سابق : حممود فهمي حجازي  -  5
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توحيدها ما استطاع إىل ذلك سبيال فتكون املصطلحات علمية دقيقة منظمة وموحدة فيسهل التواصل 

 .بني أهل االختصاص على األقل يف اللغة الواحدة
مث جممع , 9759سنة وقد استفاد العرب من هذا العلم فأسسوا اجملامع اللغوية أوهلا جممع دمشق 

والسعودي سنة ,9753وأما اجملمع األردين فتأسس سنة  9745مث جممع بغداد سنة ,  9705القاهرة سنة 
 .(1) 5335وجممع حيفا سنة , 9773واجلزائري سنة , 9770

تنسيق » وكانت مهمته  9739سنة ( املكتب الدائم لتنسيق التعريب بالوطن العريب) ومت إنشاء 
ية يف ميدان املصطلحات احلديثة وتوحيد املصطلح العلمي واحلضاري يف العامل العريب بكل اجلهود العرب

مكتب )أحلق هبا وتغري امسه إىل " املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم " الوسائل املمكنة  وملا ُأسست 
التابعة هلذا املكتب دور  )*((اللسان العريب)وكان جمللة  (2)« 9755سنة ( تنسيق التعريب يف الوطن العريب

 .  كبري يف جهوده
املنظمة العربية للمواصفات )للترمجة , و( راب)وهناك العديد من املنظمات واملؤسسات كمشروع 

    .(3)هلا دور كبري يف النهوض بعلم املصطلح العريب , ويضيق اجملال هنا لذكرها ( واملقاييس

 :طرق وآليات وضع املصطلح -1-2
ولكل منهما آلياهتا , قد تتفق هذه ,التأسيس والترمجة : لوضع املصطلحات ومها هناك طريقتان 

 .اآلليات بني الطريقتني وقد ختتلف
سس املصطلحات اليت هو ابتكار املفاهيم  والعلوم أو تطويرها حبيث يضع هلا املؤ :يس ِسْأـالتَّ -1-2-1

 غريها و كعلم النحو والعروض لومافاهيم وعمفهومها والعرب القدامى ابتكروا م وتؤدي تناسبها
 املؤسس ال بد له من شروط أي صعوبة يف وضع املصطلح خبالف املترجم , و جدـومؤسس العلم ال ي,

                                                 

 5337,  9مصر , ط  -مكتبة اآلداب,  (علم املصطلح وعلم األسلوب)فصول يف علم اللغة التطبيقي  ,فريد عوض حيدر : ينظر  - 1
 .53ص,

 .37, ص  املرجع نفسه - 2

ري متوفرة وإن وجدهتا جتد بعض األعداد فقط ومن املفروض أن جتدها يف كل اجلامعات عرب األقطار مما نأسف له أن أعدادها غ )*(
 .رية التستطيع حتميلهاثعرب شبكة األنترنت هناك أعداد ك العربية واملكتبات العامة وحىت اخلاصة نظرا ألمهيتها , وحىت

احتاد الكتاب , املصطلح العلمي احلديث اجلهود اللغوية يف  :زركانال يحممد عل : اجملامع واجلهود الفردية ينظر هذهرفة ملع -3
  9ط,  جممع اللغة العربية , 9774-9704 جممع اللغة العربية يف مخسني عاما : شوقي ضيف و , 9777,دط,العرب

االختالف والدار  منشورات, النقدي اجلديددراسة يف إشكالية ترمجة املصطح ,الترمجة واملصطلح: السعيد بوطاجني , و 9774,
 .999-92ص ص,  5337, 9ط,العربية للعلوم ناشرون
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احلديث عن املصطلح , وقد تؤخذ أفكار ومفاهيم من أمم أخرى  وتصبغ  سبق ذكرها يف أثناء وقد
أهنا عربية خالصة وهذا هو املقصود به تطوير حىت لتبدو وك -أخرى منقول إليها أو أي لغة-عربية بصبغة
و أخذ ,و ما تطور اآلالت إال بتطور األفكار , واألفكار تتطور مثلها مثل اآلالت و الصناعات .العلوم 

األفكار قد يكون داخليا أو خارجيا والداخلي هو ما يدور من أفكار يف األمة الواحدة ذات اللغة 
 .إىل أمة ذات اللغات املختلفة  من أفكار من أمةنقل واخلارجي هو ما ُي, الواحدة

 : آليات التأسيس-1-2-1-1
انتزاع كلمة » آلية هامة من آليات التوسع يف اللغة ووضع املصطلحات وهو  :قاق ِتاالْش1-2-1-1-1

ال من أخرى بتغيري الصيغة مع تشابه بينهما يف املعىن واتفاق يف األحرف األصلية وترتيبها , كأبنية األفع
كتب , كتابة , مكتب , مكتوب , مكاتبة , وهذا االشتقاق : واألمساء واشتقاق املشتقات السبعة حنو

      . (1)«من أهم أنواع االشتقاق وهو املراد إذا أطلقت كلمة االشتقاق 
إن واضع املصطلح ال يلجأ إىل االشتقاق إال إذا مل جيد كلمة جاهزة تؤدي الغرض , ففي حالة       
 ,وجود كلمة ذات املفهوم والصياغة املناسبة ملفهومه الذي ابتكره فإنه يلجأ إىل االشتقاق عدم

مث سكت عند هذا ( أبلحت النخلة , صار ماعليها بلحا)فإذا جاء باملعجم مثال » واالشتقاق باب واسع 
ة اليت وردت يف غري قياسا على األمثلة الكثري( تبلح , إبالحا)أمكن لنا أن نشتق املضارع واملصدر فنقول 

األساس الذي تبىن عليه مثل هذه العملية » ويبقى القياس شرطا هاما يف االشتقاق وهو  (2)«هذا الفعل 
يتفقان يف واملشتق و املشتق منه , (3)«االشتقاقية لكي يصبح املشتق مقبوال معترفا به بني علماء اللغة 

فإن ... ضرب , ضارب , مضروب , الضرب , : مثال فإذا قلنا  (4) املعىن واحلروف األصلية وترتيبها
هبذا الترتيب حيث ال ميكن رتيب , تتكرر يف مجيع املشتقات ض , ر, ب هبذا الت: احلروف األصلية هي 
 بالعام و ما يسمىـج عن معىن الضرب وهذا االشتقاق هوال ختر( ض)حرف ( ر)أن يسبق مثال حرف 

وهناك االشتقاق الكبري واألكرب والُكّبار سيتم التطرق , اإلبدايل والصغري أو األصغر والصريف واالشتقاق
  .هلا أثناء احلديث عن الترمجة ألن القدامى مل يستخدموا هذه االشتقاقات يف وضع املصطلحات
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الكلمة » واجملاز اللغوي أو املفرد هو,اجملاز لغة يعين املسار واملمر  :از ـَجَمـال -1-2-1-1-2
وهو (1)«ما وضعت له يف اصطالح التخاطب على وجه يصح مع قرينة عدم إرادته  املستعملة يف غري
حيث تنتقل , (2)«ضعت له يف اصطالح التخاطب هي الكلمة املستعملة ملا ُو» واحلقيقة  ,مقابل احلقيقة

مانع داللة اللفظ اجملاز من األصلية أو احلقيقية إىل داللة جديدة وتكون بينهما عالقة تربطهما مع وجود 
االتساع والتوكيد والتشبيه : ة إمنا يقع اجملاز وُيعدل إليه عن احلقيقة ملعان ثالث» مينع الداللة احلقيقية و 

اجملاز إذا كثر » أو صار املعىن فاسدا باطال و  (3)«فإن ُعدم أحد هذه األوصاف كانت احلقيقة البتة ,
له وتصري احلقيقة جمازا إذا قل استعماهلا , فاجملاز يعدُّ فيصري اجملاز حقيقة إذا كثر استعما (4)«حلق باحلقيقة 

مثال تعين الدعاء مث صارت باجملاز ( الصالة)رافدا مهما يف تغذية اللغة وتنميتها ملواكبة املستجدات فكلمة 
 (.الصالة)تعين ذلك الركن الثاين من أركان اإلسالم وال تكاد َتْفَهم غري هذا الركن عندما تسمع كلمة 

فالترمجة  (5)«يقال قد ترجم كالمه إذا فسره بكالم آخر » : ورد يف لسان العرب  : )*(الترمجة -1-2-2
واملترجم جيد صعوبات كبرية  وكثرية ألن  )**(هي نقل املفاهيم من لغة إىل أخرى وهذا هو معناها الغالب

ومما جيب على املترجم أن  اللغات ختتلف فهناك االشتقاقية واإلدماجية والعازلة ولكل منها خصائصها ,
يكون ملما ومتقنا للغتني معا املنقول عنها واملنقول إليها , ومما يراعى يف الترمجة أن يتم ترمجة املعىن ال 

 .اللفظ أي ترمجة املعىن االصطالحي ال اللغوي 
 

                                                 

عبادة , مكتبة  حممد إبراهيم: , , حتقيق ( السيوطيمنسوب إىل)مقاليد العلوم يف احلدود والرسوم  : جالل الدين السيوطي - 1
 .995ص  , 5335,  5األداب , مصر , ط

 .597ص , مرجع سابق : ح حممد خسارة ممدو  -  2
 5ج ,  5337, 0ط,لبنان -دار الكتب العلمية بريوت, ي عبد احلميد هنداو: تح اخلصائص , :بن جين أبو الفتح عثمان  -  3

 . 537ص ,
 . 595املرجع نفسه , ص   -  4
ترمجة حرفية وهذه ختص اجلانب اللغوي : ترمجة لفظ مفرد وترمجة مجلة فأكثر , فاألوىل تنقسم إىل نوعني : الترمجة  نوعان )*( 

 ة ألن املعىن االصطالحي خيتلف عنجيب أن ُتترجم ترمجة معنوي حاتلوترمجة معنوية وهذه ختص اجلانب االصطالحي , واملصط
 ترمجة حرفية حيث تنقل معاين األلفاظ وهذه : املقصود , وأما ترمجة اجلملة فتنقسم إىل نوعني أيضا  واالصطالحي  هو,اللغوي 

 .لك هو املقصودالترمجة ليست أمينة وال دقيقة أما املعنوية فهي نقل املعىن املتشكل عن ذلك التركيب وذ
 (.رجم)مادة  , لسان العرب -  5

الترمجة تأيت مبعىن التفسري والشرح أو مبعىن إبدال اللفظة بأخرى تقوم مقامها أو تأيت مبعىن تفسري لغة بأخرى وهذا هو معناها )**( 
مرجع : ممدوح حممد خسارة  :, ينظر( البدل)األعم وتأيت مبعىن سرية الرجل أي تفسري حياته وقد استعملها الكوفيون مبعىن 

 .52 -55ص ص , سابق 
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 : آليات الترمجة-1-2-2-1
إليه املؤسس وقد استفاد منه  يفزع إليه املترجم كما يفزع االشتقاق: قاق ِتاالْش -1-2-2-1-1

 .احملدثون واملعاصرون  أيضا يف ترمجة مصطلحات كثرية 
امِلسن واملقياس واملرشَّة واملصفاة ومن صيغة اسم : اسم اآللة فقالوا : فمن بني الصيغ واألوزان       
اإلمخاد , اإلزاحة : صادرومن صيغة التعدية امل... الكامت , العادم , املستقبل , الطائرة , القاطرة : الفاعل 

, وصيغة املطاوعة ( أمخد , أزاح , أماع , أسال), اإلماعة , اإلسالة من أفعال ُعدِّيت من أصول الزمة 
على ( اجتمع , انتشر)و( انفعل)على وزن ( انقطع , انكشف , انشق)وهي مفيدة يف لغة العلوم مثل 

مثل ( التفاعل)ومصدره ( تفاعل) ِهِلْعكما استفادوا من صيغة التشريك وزن ِف( افتعل)وزن 
 وغريها األسبقية , اإلقليمية ,األفضلية ,:الصناعي مثل واملصدر  التجانس , التناظر,التماثل ,التبادل ,

 .(1)كثري 
واألكرب )لحق بباب االشتقاق جتوزا القلب واإلبدال والنحت ومسوا األول االشتقاق الكبري ومما ُي
 .وُيلحق بالنحت التركيُب فهو قريب إليه.شتقاق األكرب والثالث االشتقاق الُكبَّاروالثاين اال(عند ابن جين

أن تأخذ أصال من األصول الثالثية فتعقد عليه وعلى » ن القلب هوإ" ابن جين"يقول  :ـبْلالَق_       
تباعد شيء تقاليبه الستة معىن واحدا , جتتمع التراكيب الستة وما يتصرف من كل واحد منها عليه وإن 

ل ) ,(ك م ل),( ك ل م :)ويضرب لذلك عدة أمثلة مثل  (2)«من ذلك ُردَّ بلطف الصنعة والتأويل إليه 
وهذ يسمى القلب املكاين أما ( ل م ك) تدل على القوة والشدة وأمهلت ( م ل ك),( م ك ل), ( ك م

" يب علي الفارسيأ"و" ابن جين: "والقدامى مثل  .(ربض ورضب) , ( جذب وجبذ)اللفظي فمثل 
إمنا هي سيلة من وسائل التوسع يف اللغة ,و(بالقل)مل يروا أن " السيوطي"و" اخلليل"و" ابن فارس"و

 .حاالت قاّرة
يف " عبد الكرمي خليفة"أما احملدثون فلم تكثر دعوهتم إىل َعدِِّه من وسائل وضع املصطلحات سوى 

وعلى العكس فقد ( االشتقاق)يف كتابه "  أمنيعبد اهلل"و( حنو معجم موحد أللفاظ احلضارة)مقالته 
و للغة وسائل فعالة للتوسع أفضل  (3)  وأبغضه ألن فيه جتاوزا على هوية اللغة" مجيل املالئكة"شان ذلك 
  .من ذلك
 صريف هو أن جتعل حرفا بدل حرف آخر يف الكلمة الواحدة يف نفس املوضع وهو: الـَدْباإِل _

                                                 

 .937-932ص  ص ,9770 ,0ج, 04مج,جملة اجملمع العلمي العراقي ,املصطلح العلمي ووحدة الفكر , مجيل املالئكة: ينظر - 1
 .473, ص  9اخلصائص , ج : ابن جين  - 2

 .955ص , مرجع سابق : ح حممد خسارة ممدو: ينظر  - 3
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 (ازهتر)أصلها ( ازدهر)حرف مكان آخر طلبا للخفة ويسر النطق مثل  دالـوالصريف إب, ولغوي 
وهذا النوع ال يفيد يف توسع اللغة , أما ( كساو)حيث أبدلت اهلمزة من الواو وأصلها ( كساء)وكقولنا 

هتلت أي  هتنت السماء و: اللغوي فهو إبدال حرف مكان آخر ليس لضرورة صرفية , مثل قوهلم 
وكان " احلامتي"و " السكاكي"والغني ومن القدامى من رأى أن اإلبدال اشتقاق  الغيم: أمطرت ومثل

ضاحي عبد "و " طاهر اجلزائري"تعليلهم لذلك أنه من قبيل اللهجات أو لغات القبائل , ومن احملدثني 
( معجم املصطلحات الطبية), واستخدم اإلبدال مترجـمو " صبحي الصاحل"و" عبد اهلل أمني"و" الباقي
وقد ( املصطلحات الفيزيائية)يف " عبد الكرمي اليايف"و( مصطلحات مسريات اخليل)يف " سلمان قطاية"و

  .(1) أقّره جممع القاهرة يف تسمية بعض األلوان
ميكن أن ُينتفع به يف اشتقاق  امسني ملسميني متشاهبني يف الشكل والعمل أو أحدمها إن » واإلبدال 

ومن فوائده أنه ُينتفع به يف املصطلحات العلمية , بتخصيص ... ءمة كان بني االمسني واملسميني مال
عدة " ممدوح حممد خسارة"وقد أحصى  (2)«اللفظتني املتعاقبتني مُلسميني متشاهبني بينهما عالقة معنوية 

: الشازب: أمثلة قدمية تدل على أمهية اإلبدال والفروق الدقيقة بني اللفظني املختلفني يف حرف مثال 
ويف الظهر ( جبرة)والنفخة يف السرة تسمى ,والشاسب أشد ضمورا من الشازب ... ضامر من اإلبل ال

وُيعد اإلبدال وسيلة هامة يف وضع املصطلحات  خصوصا ملعنيني متشاهبني وال ينبغي ( عجرة)تسمى 
 .)*("غليسييوسف و"التشدد كثريا يف رفضه واستعمال العبارات القطعية يف عدم أمهيته كما فعل الباحث

( حنت)يف مادة ( لسان العرب)النحت لغة يعين النشر والقشر كما جاء يف  : )**(يبِكْرت والتَّْحالنَّ _     
 االصطالح أن تعمد إىل كلمتني أو مجلة فتنزع من جمموع حروف كلماهتا كلمًة فذًَّة تـدل» وأما  يف

 يـيشبه النحت من  اخلشب واحلجارة مس على ما كانت تدل عليه اجلملة نفسها وملا كان هذا النزع
  من كلمة ليس اشتقاقا بالفعل ألن االشتقاق أن تنزع كلمة  هو يف احلقيقة من قبيل االشتقاق و حنتا و 

                                                 

 .937-927ص ص  و 947-947, ص مرجع سابق : وح حممد خسارة ممد :ينظر  -  1

 .933-927ص , املرجع نفسه   -  2
, حيث رأى أنه ال فائدة من القلب واإلبدال يف  75, ص ( شكالية املصطلح يف اخلطاب النقدي العريب اجلديدإ)وذلك يف كتابه )*( 

بدال فهو هام فال ينبغي إمهاله وال ينبغي الذهاب فيه بعيدا وتترك فأما القلب فليست له فائدة كبرية وأما اإل .وضع املصطلحات
أهل  ولو حبث  عدة أمثلة "ممدوح حمد خسارة"وقد أحصى منها  يهرية ميكن اللجوء فيها إلوسائل أهم منه , فهناك حاالت كث

 .وا أمثلة كثريةلوجد وا عن ذلكيف تراثنا ونّقب االختصاص
وحوقل وسبحل  ((بأيب أنت))من قوهلم " بأبأ"والنسيب  , فأما الفعلي فمثل قوهلم  واالمسيلي والوصفي النحت أنواع فهناك الفع)**( 

 ((جلد ومجد))فمثل جلمود من  االمسيوأما  ((الصلد والصدم))الشديد احلافر منحوتة من " الصلدم " ما الوصفي فمثلأوغريها 
االشتقاق والتعريب : ى املغريب عبد القادر بن مصطف :ينظر( وارزم ا وخطربست)مدينيت نسبة إىل  ((طربخزي))والنسيب مثل 

 .54-59, ص ص  9737مطبعة اهلالل بالفجالة , مصر , ,
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 وتسمى   (1)«وتة ـزوعة منحـزع كلمة من كلمتني أو أكثر وتسمى تلك الكلمة املنـالنحت أن تن و
 . (2)«وت حناتة ما سقط من املنح» احلروف الباقـية أو 

ومن اهليللة إذا أكثر ( بسم اهلل)قد أكثر من البسملة إذا أكثر من قول : يقال » :" السيوطي"وقال       
ومن احلمدلة ( الحول وال قوة إال باهلل )ومن احلولقة واحلوقلة إذا أكثر من قول ( الإله إال اهلل)من قول 
وعّد  (3)«( سبحان اهلل)ومن السبحلة أي من ( فداكجعلت )ومن اجلعفدة أي من ( احلمد هلل)أي من 

هذا ضربا من االختصار , ورأى أن الرباعي واخلماسي أكثرمها منحوت وُيستنبط بالنظر " ابن فارس"
ومن الُبرد ...من البجاد وهو الكساء: وهو كساء خمطط  وقد حنت من كلمتني ( الربجد)» الدقيق حنو 

من البداح وهو : وتفسريه اتسع , وهو منحوت من كلمتني ( ابلندح) والشبه بينهما قريب , ومن ذلك,
مقاييس )على دراسة " صبحي الصاحل"وقد عكف  (4)«األرض الواسعة ومن البلد وهو الفضاء الَبراز

من أبواب مزيدات الثالثي وحدها أكثر من ثالث مئة كلمة » فاستخرج منه " ابن فارس"لـ( اللغة
         . (5)«ي مجيعا مما صرح ابن فارس بنحته بعبارة قاطعة منحوتة بني فعل وصفة وه

ومنهم من أيده ,يف رأيه أّن أكثر ما فوق الثالثي منحوت" ابن فارس)*( "ومن احملدثني من عارض      
حضرات األعضاء »وجرى جمراه,وقد أوكل جممع اللغة العريب بالقاهرة جلنة لدراسة النحت تتكون من 

 مصطفى",واألستاذ"أمحد زكي"دكتور ال,و"حممد شلتوت",والشيخ " رو إبراهيم مح"يخ الش: احملترمني 

                                                 

 .59, ص سابق  رجعم: ادر املغريب عبد الق  - 1
مادة , 9757ط , كر , د عبد السالم حممد هارون , دار الف: حتقيق وضبط  ,معجم مقاييس اللغة : بن فارس أبو احلسني أمحد  -2

 . (حنت)
 يك , حممد أبو الفضل إبراهيم , علحممد أمحد جاد املوىل ب:امُلزهر يف علوم اللغة وأنواعها, شرح وضبط: جالل الدين السيوطي - 3

 .434,ص  2, دت, ج  0حممد البجاوي , دار التراث مصر , ط 
 .(باب الباء واهلمزة ومايثلثهما), مقاييس اللغة  - 4
 .527, ص  5334, 93دار العلم للماليني بريوت , ط , دراسات يف فقه اللغة : الصاحل  صبحي - 5
 ( فقه اللغة)أنكر عليه ذلك علي عبد الواحد يف كتابه  ارس هذا ورمته بالتعسف والشطط وقد أنكرت جلنة النحت رأي ابن ف  )*(

ع العلمي يف جملة اجملم( النحت)سليم النعيمي يف مقاله و  كما رأت جلنة النحت, بعض األندلسيني  :وأما من وافقه الرأي فنجد
( من أسرار اللغة), ورأى إبراهيم أنيس أنه جيب أن يراعى فيه احلس اللغوي العريب وذلك يف كتابه  9750,  50العراقي , مج 

ري , مصطفى صاحل عساط نة النحت , عبد اهلل أمني ,جل: أما من دعا إىل النحت عموما ورأى قياسيته عند الضرورة فنجد 
ي , مصطفى نستاس ماري الكرملأاألب : ان وغريهم ومن عارضه جند جرجي زيد غالييين ,صالح الدين الكواكيب ,ال

ولكن معارضتهم هذه مل تتسم بالتشدد كثريا وأما القدامى فلم يطرقوه لوضع املصطلحات , وعند اللجوء الشهايب,وجيه السمان,
جملة اجملمع حممد ضاري محادي , : العربية واستخدامه يف املصطلحات العلمية النحت يف : وط , ينظر إليه ال بد أن خيضع لشر
  .979-972ص ص , مرجع سابق : ممدوح حممد خسارة : وينظر , 972, ص 9773,  5ج, 05العلمي العراقي , مج
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مث ُعرض " ... االستفادة منه ومدى النحت"لبحث موضوع " عبد القادر املغريب", والشيخ " نظيف 
 .(1)«البحث على املؤمتر فوافق على إباحة النحت عندما ُتلجئ إليه الضرورة العلمية 

إليه إال لضرورة قصوى , مع َطْرِق كل األبواب اهلامة لوضع املصطلحات وإاّل فال مفر  وال ُيلجأ      
وبدل أن  َصّعدواأغلبهم , فبدل أن يوّضحوا  إاّل إليه وقد ركب هذا القارب الكثري ومل يسعف احلظ

ى وُكبأكحد للداللة عل" أزوتات الفضة"أزأكفض للداللة على » يسّهلوا صّعبوا ومن أمثلة ذلك 
و كربيتات احلديد فهذا أزوتات الفضة : لصعوبة إذا قلنا فما هو العيب أو ا  (2)«" كربيتات احلديد"

أفضل وأسهل من تلك املنحوتات املوحشة الغريبة , و ميكن أن ُيلجأ إىل التركيب ألنه أهم وأفضل من 
 .واللغة العربية إليه أميل من النحت, النحت 

( : صيغة نسبة+ال)الكون, الوجود, ( :اسم جامد+ ال : )ي حنو والتركيب أنواع فهناك املزج
وهناك اإلضايف حيث تضاف ... ال مترابط , المتجانس( : اسم مشتق+ ال )السلكي , القطيب, 

شبه أسطواين , عدم التوازن : إىل كلمات أخرى حنو ...عدم , غري, ذو , فوق , , حتت: كلمات مثل 
أما التركيب املزجي املختلط فيتكون من ... ق البنفسجي , حتت البشرة, غري متجانس , ذو قطبني , فو

, حنو ( ic=يك), ( ous=وز),  (ate=ات), (  ide=يد)اسم عريب وهناية أجنبية , وأهم النهايات 
 (3)( Dostannous=قصديروز( )sulfid=Sulphide= كربيتيد),(cupric= حناسيك),(aurate=ذهبات)

 .النحت يف وضع املصطلحات العلمية واألدبية ,ومل يلجأ القدامى إىل
ُيعدُّ آلية هامة وقد استفاد منه احملدثون واملعاصرون يف وضع  :ـازـَجَمـال -1-2-2-1-2

أغلبها مترمجة إن مل تكن ( عصر اجلمود العقلي العريب )املصطلحات , واملصطلحات يف العصر احلديث 
لعلم الذي  يتناول العالئق بني الكميات , والفَكر ا» يدل على ( الرياضيات)كلها فمثال مصطلح 

التجريدية املختلفة لتلك العالئق وال تربطه مبدلوله العلمي إاّل عالقة جمازية باعتبار ما يتطلبه وما يؤدي 
 .(4)«إليه هذا العلم من رياضة عقلية 

يس يف فل béton arméترمجة للمصطلح الفرنسي » هو( اخلرسانة املسلحة)وكذلك مصطلح 
 , ولكن خمتار املصطلح العريب فّضل ترمجة املصطلحليح بل فيها تقوية بقضبان احلديداخلرسانة تس

 اخلرسانة  ) أي Renforced concreteمة مقابله اإلنكليزي ـالفرنسي ذي االستعمال اجملازي على ترج

                                                 

 .539, ص 9720, 5عع اللغة العربية بالقاهرة , النحت , جملة جمم: جلنة النحت   -  1

 .975مرجع سابق , ص : حممد ضاري محادي   -  2
 .72-55مرجع سابق , ص  ص : حممود فهمي حجازي  -  3
 .935مرجع سابق , ص : مجيل املالئكة  -  4
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 حات سواء كانت مترمجة أمفاجملاز رافد هام لوضع املصطل(  1)«توخيا لقوة املعىن والتعبري (واةاملق 
 .مؤسسة

اإلحياء نوعان؛ إما أن حنيي تراثنا إنطالقا من ذواتنا واعتمادا على أنفسنا  :اء َيْحاإِل -1-2-2-1-3
واجتهاداتنا حىت نبعث الروح يف الكثري من مفاهيم حضارتنا ورمبا هذا موجود يف الواقع وإن ُوجد فهو 

العودة إىل التراث الستكناه مصطلحاته واالستفادة منها » لغربية يف نادر , وإما أن نعتمد على املفاهيم ا
وقد أنتج أجدادنا اآلالف من املصطلحات يف شىت التخصصات  (2)«يف التعبري عن أغراضنا املستجدة 

أيام ازدهار احلضارة العربية وملا أفل جنم العرب و حلَّت احلضارة الغربية راح العرب يغرفون من معينها 
حضارهتم وما نشأ عنها من مصطلحات , فكثري من املفاهيم متفقة بني احلضارتني بل احلضارة  ونسوا

وليس من املعقول وال املقبول أن يبحث مترجم أو معّرب عن مصطلح » الغربية أخذت عن العربية 
لح جديد يولده ويروضه لالستعمال  يف الوقت الذي جند يف تراثنا مصطلحات قارة تؤدي مفهوم املصط

اليت أثارت جدال كبريا يف أحد اجملامع اللغوية  (Pyjamas)» ومن األمثلة على ذلك مصطلح (3)«األجنيب 
العربية واقترحت هلا ترمجات كثرية مل حيظ أي منها بالقبول و الرضى , وأخريا َحْسًما للخالف ُأبقي 

عضاء ذلك اجملمع على كلمة وبعد ذلك بفترة وجيزة  عثر أحد أ( جبامة)على اللفظ األجنيب وُسميت 
عربية فصيحة كانت قد وردت يف كثري من كتب التراث ويستخدمها كثري من العامة وهي كلمة 

أي اللباس الذي ُيلبس أثناء النوم , وهذه الكلمة أفصح معىن وأسلس لفظا ألهنا تنتمي إىل نظام ( منامة)
 .(4)«اللغة العربية الصويت والصريف والداليل 

ن ذلك استرجاع مصطلحاتنا من اللغات اليت اقترضتها دون علم منا أهنا عربية وهي واألخطر م
فقد استعارت اللغات األوربية من (. بالترمجة من العربية إىل العربية" ) بنعبد اهلل"ظاهرة يسميها األستاذ »

مث . اللغات  العربية آالف املصطلحات مع حتويرات معينة لتنسجم مع األنظمة الصوتية والصرفية لتلك
جاء املترمجون وعّربوا بعض هذه املصطلحات دون االلتفات إىل أصلها العريب فانتهينا إىل كلمات عربية 

االنكليزية اليت اقترضت مؤخرا إىل العربية على ( sofa)مشوهة ومن األمثلة على هذه الظاهرة كلمة 
وهـذه العملية ليست بالـهينة  (5)«( الصفة)دون أن نلتفت إىل أصلها العربـي ( صوفا )صورة 

                                                 

 .935, ص  مرجع سابق: مجيل املالئكة  -  1
 . 72مرجع سابق , ص : يوسف وغليسي  -  2
                                       معجم لسان العرب أمنوذجا , جملة جممع اللغة العربية   ,ة وأمهيتها يف وضع املصطلحات املعاجم اللغوي: ممدوح حممد خسارة  -  3

 .553ص,  5330 ,0, ج57مج  , بدمشق 
 .77مرجع سابق , ص : القامسي  يعل -  4
  77-.77, ص  نفسهرجع امل  -  5



 المصطلح ـــــــــــــــــــ ماهـية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمدخـــــل ـــــــــــــــــــــــــ

 

07 

 

استعمال املصطلح التراثي أو إعماله للتعبري عن معطيات احلضارة احلديثة عملية حمفوفة باملخاطر » فـإن
 املشدود  –يف هذه احلالة  -, فاملصطلح التراثي ت ضغط الظروفوجه االستعجال وحت  إذا ما متت  على

عطيات احلضارية احلديثة قد يفقد هذه املعطيات حداثتها إىل مرجعية خاصة ختتلف متاما عن مرجعية امل
وكلما كان هناك تريث وتروٍّ  (1)«ويفرغها من مضامينها اجلديدة ليشّدها إىل مضامني مغايرة متاما 

 .والتأكد من تطابق املفهومني احلديث والقدمي قّلت هذه املخاطر بل انعدمت,
ض أو االستعارة يف املعّرب والدخيل ويلجأ إليه واضعو يتمثل االقترا: اض ــَرِتاالْق -1-2-2-1-4

املصطلحات اضطرارا بعد الفشل يف إجياد املصطلحات املناسبة أثناء الترمجة باآلليات اليت ُذكرت سابقا 
تدعو احلاجة إليها فقد عرفها القدماء كما عرفها » وهذه الظاهرة عامة ختص كل اللغات احلية حيث 

ار العرب من الفرس واليونان ألفاظا للتعبري عن أشياء ليست يف بالد العرب , وعمد احملدثون , فقد استع
العرب إىل بعض تلك األلفاظ فحوروها من بنيتها وجعلوها على نسج الكلمات العربية ومسوها باملعربة 

مجة تر» د أوكلوا غري العرب ـوالعرب القدامى ق (2)«وتركوا البعض اآلخر على صورته ومسوه بالدخيل
ماهو مدون يف كتب العلم باللغات اإلغريقية والفارسية واهلندية والقبطية , وملا كان لسان هؤالء 
املترمجني غري العربية فقد أدخلوا يف ترمجاهتم كثريا من األلفاظ  واملصطلحات املعربة ولكن َمْن َخَلَفُهم 

وكثري غريه قد استعملوا ألفاظا عربية " ينالبريو"من العلماء الذين جييدون العربية و املتحمسني هلا مثل 
 .   (3)«سليمة 

اقتبست سبع وثالثون لغة عـن اللغة العربية ويقـدر » واللغة العربية اقترضت وأقرضت فـقد 
ويقدر باحثون معاصرون أن العربية قد ... ما اقتبسته اللغات األوربية من العربية من كلمات باآلالف

( 9433)كلمة كما أخذت من الفارسية حنو ( 555)كلمة ومن الالتينية ( 523)أخذت من اليونانية 
ويف العصر احلديث واملعاصر اقترضت العربية من الفرنسية  (4)«كلمة ( 523)كلمة ومن التركية حنو

 .واإلنكليزية واإليطالية وال تزال تقترض إىل اآلن وسوف تقترض
صبغ الكلمة بصبغة »أنه ( التعريب)املتداولة ملصطلح من املفاهيم الشائعة و: ب رََّعامُل-1-2-2-1-4-1

وهذا املفهوم هو املقصود واملراد عند ذكر هذا املصطلح  (5)«عربية عند نقلها بلفظها األجنيب إىل العربية 
 غة ــالعمل على أن تكون ل و...إحالل اللغة العربية يف التعليم حمل اللغات األجنبية »قد يدل على  , و

                                                 

 .73مرجع سابق , ص : يوسف وغليسي  -  1
 .947, ص 9774,  2داللة األلفاظ , مكتبة األجنلو مصرية , ط : إبراهيم أنيس  -  2
  . 955ص , 9770,  29ع ع اللغة العربية بالقاهرة ,املصطلح العلمي يف التعريب , جملة جمم:عبد العظيم حفين صابر  -  3
 . 507,  505علم املصطلح , ص : ممدوح حممد خسارة  -  4
 (.عرب), مادة  سيطم الوجاملع -  5
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 وذلك يف اإلدارات واملؤسسات واملراسالت , وهذا املفهوم ظهر بعد ,  (1)«العربية وحدها  االتصال هي
عتبار يت تعرضت لالستعمار إىل إعادة االخروج املستعمرين من الدول العربية فسعى أبناء هذه الدول ال

واز أن ُتستعمل بعض أصدر قراره جب» التعريب و( جممع اللغة العربية بالقاهرة)وقد أجاز .للغتهم العربية 
األلفاظ األعجمية عند  الضرورة على طريقة العرب يف تعريبهم وهو قرار جييز تعريب بعض األلفاظ 

أمحد فارس : "ومن الرواد فـي هذا املضمار يف العصر احلديث جند  (2)«التعريب بال قيد  جييز ولكنه ال
رأيا متحفظا, يرى من الضروري تنقية ( دياقالش)ميثل » و" عبد القادر بن مصطفى املغريب"و" الشدياق

أن التعريب وسيلة مهمة من وسائل التنمية املعجمية ( املغريب)اللغة العربية من األلفاظ املعربة بينما يرى 
 .(3)«يف اللغة العربية من أقدم عصورها حىت اليوم 

وهذا  (4)«وليست منه كلمة ُأدخلت يف كالم العرب » الدخيل هو ُكّل  :يلِخالدَّ -1-2-2-1-4-2
إذ " ممدوح حممد خسارة"التعريف ليس دقيقا ألنه يشمل املعرب أيضا , ورمبا أدق تعريف هو ما أورده 

و ماخضع ـواملعرب ه...خضع للنظام الصويت العريبـم يـو ما لـن الكلم هـالدخيل م» رأى أن 
بية , اإليقاع الصريف العريب , البنية احلروف واحلركات العر» واملقصود بالنظام الصويت العريب (5)«له 

 ِعدَّة حروف الكلمة العربية , ائتالف احلروف وائتالف احلركات , تـجنب: الصوتية العربية اليت تعين 
التقاء الساكنني والبدِء بساكن يف الكلمة فاللفظة املقترضة اليت توفرت هلا هذه العناصر تعد معربة وإذا 

: والدخيل مثل ... ورشة وفهرس : , فاملعرب مثل (6)«فهي دخيلة اختل يف بنائها عنصر منها 
 .َكَتلوغ  أوكسجني و
ضعت ثالثة مقاييس لتحديد املعرب والدخيل ؛ أوهلا مقياس زمين وهو أن ما مت اقتراضه يف وقد ُو

وهذا ليس دقيقا ألنه بعد عصر االحتجاج إىل يومنا هذا  ,عصر االحتجاج معرب وما بعد ذلك دخيل
لت أعداد كبرية من املعرب والدخيل , وثانيها مقياس صريف فما خضع للوزن العريب فهو معرب وما دخ

مثال من الدخيل ألهنا مل تأت على وزن ( قاَرب )مل خيضع له فهو دخيل وهذا ليس دقيقا , فيجعل كلمة 
ها على وزن ـعرب ألنمثال من امل (فلني)وجيعل كلمة  ( فاَعل)عريب فال يوجد اسم يف العربية على وزن 

, وثالثها مقياس بنيوي فما حصل له تغيري يف صيغته أو حروفه فُيعد معربا وما مل حيصل ( فعليل) عريب 
                                                 

 .40, ص9773, 9لعربية , لبنان, طالتعريب والقومية العربية يف املغرب العريب , مركز دراسات الوحدة ا:نازيل معوض أمحد  - 1
 .947مرجع سابق , ص : حممود فهمي حجازي  -  2
 .947املرجع نفسه , ص  -  3
 (.دخل)جم الوسيط , مادة املع -  4
 . 002علم املصطلح , ص : ة ممدوح حممد خسار -  5
 .002, ص هسنفرجع امل -  6
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أهنم تركوا االسم على ما هو عليه إذا كانت حروفه " سيبويه"له تغيري فهو دخيل , وهذا يتناىف مع قول 
 .(1)خراسان و خرَّم وُكرُكم : ثل من حروف العربية سواء كان على بنائهم أم مل يكن م

املعجم )بدراسة التطور اللغوي وأجرى هذه الدراسة على " صربي إبراهيم السيد"وقد قام 
من جمموع الكلمات الدخيلة واملعربة واحملدثة  واجملمعية   %7.7شغل نسبة ( الدخيل)فوجد أن ,( الوسيط

وهو اللفظ الذي استعمل قدميا بعد عصر الرواية ( املولد), و % 99.5 نسبة( املعرب)واملولدة , ويشغل 
وهو اللفظ املستعمل ( امُلحدث)و ,% 92.5وُنقلت داللته إىل معىن جديد مل يكن معروفا وشغل نسبة ,

نسبًة إىل اجملامع اللغوية وهو (  اجملمعي ) أّما ,  %59يف العصر احلديث وشاع بينهم وقد شغل نسبة 
قد ( الّدخيل واملعّرب)ومما يالحظ على هذه الدراسة أن .  (2)  %45.5بة ه فشغل نستاللفظ الذي أقّر

أخذا نسبة كبرية يف اللغة وهذا ليس حممودا , وقد تكون نسبتها يف العصر احلديث أكرب من نسبتها يف 
يف  العصر القدمي , أما األلفاظ امُلحدثة فنسبتها أكرب من نسبة امُلوّلدة وهذه داللة على التطور الكبري

الكبرية فتدل على الدور الكبري الذي لعبته اجملامع اللغوية يف احلفاظ ( اجملمعي)العصر احلديث , وأما نسبة 
 .على اللغة العربية سواء َأَوَضَعْت أم َأَقرَّت 

والنحت ,بعض اآلليات يف الترمجة ومل أذكرها يف التأسيس كاإلحياء  و قد آثرُت أن أذكر
شهد بوجودها يف الترمجة أكثر  فالعرب أصبحوا يعتمدون على غريهم من األمم والتركيب ألن الواقع ي

  .نفي وجودها يف التأسيس وذلك ال ي,يف شىت اجملاالت 
 :(3)أهم املبادئ واألسس لوضع املصطلحات -1-3

 .ضرورة وجود مناسبة أو مشاركة أو مشاهبة بني مدلول املصطلح اللغوي ومدلوله االصطالحي/9
 .واحد للمفهوم العلمي الواحد ذي املضمون الواحد يف احلقل الواحد وضع مصطلح / 5
 جتنب تعدد الدالالت للمصطلح الواحد يف احلقل الواحد وتفضيل اللفظ املختص على اللفظ / 0

 .املشترك 
 .استقراء وإحياء التراث وخاصة ما استعمل منه أو ما استقر منه / 4
 .صطلحات العلمية مسايرة املنهج الدويل يف اختيار امل/ 2

                                                 

 . 002-004علم املصطلح , ص : ممدوح حممد خسارة : ينظر  -  1
 .55,ص9, ج9773, مصر , د ط , األصل واجملال الداليل ,دار املعرفة اجلامعية,املصطلح العريب :براهيم السيد صربي إ: ينظر -  2

           :وأيضا  529مرجع سابق , ص : حممود فهمي حجازي : , وينظر 995-935سابق ,ص ص  مرجع :علي القامسي : ينظر  - 3 
 4,ج 23ع اللغة العربية بدمشق , مج ة جمملجم,ندوة توحيد منهجيات وضع املصطلحات العلمية اجلديدة : نسيب نشاوي 

 . 773-775ص ص.9779,
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التراث فالتوليد         : استخدام الوسائل اللغوية يف توليد املصطلحات باألفضلية طبقا للترتيب التايل / 3
 .(مبا فيه من جماز واشتقاق وتعريب وحنت) 
 .تفضيل الكلمات العربية  الفصيحة املتواترة على الكلمات املعربة / 5
 .شتقاق على الكلمة اليت ال تسمح تفضيل الكلمة اليت تسمح باال/ 7
مراعاة ما اتفق املختصون على استعماله من مصطلحات ودالالت علمية خاصة هبم , معربة     / 7

 .كانت أو مترمجة 
هذه أهم املبادئ مت اختيارها من بني املبادئ اهلامة اليت اختارهتا اجملامع اللغوية والباحثون وَتّم 

 .ألن املقام هنا ضّيق ال يتسع لذكرها كاملةذكرها حرفيا مع بعض احلذف 
 :املصطلح النقدي/ 2
النون والقاف والدال أصل صحيح يدل على إبراز » أّن ( مقاييس اللغة)ورد يف  :مفهوم النقد -2-1

نقد الّدرهم , وذلك أن يكشف : ومن الباب... شيء وبروزه , من ذلك النقد يف احلافر وهو تقشره 
وتقول ...َواِزٌن َجيِّد , كأنه قد ُكشف عن حاله فُعلم : و غري ذلك , وِدْرَهٌم َنْقٌد عن حاله يف جودته أ

صغار الغنم , وهبا : النََّقد : مازال فالن ينقد الشيء , إذا مل يزل ينظر إليه , ومما شذ َّ عن الباب: العرب 
 .(1)«يشبَّه الصيب القميُّ الذي ال يكاد َيشبُّ 

َنَقَد الطائُر احلبَّ » ل الشيء أو ظهوره والكشف عن جودته أو رداءته و فالنقد يعين إظهار حا
إن نقدَت الناَس نقدوك , وإن :ويف حديث أيب الدرداء أنَّه قال ... ينُقده إذا كان يلقطه واحًدا واحًدا 

صبعي أي نقدُت رأَسه بإ: تركتهم تركوك ؛ معىن نقدهتم أي ِعبتهم واغتبتهم قابلوك مبثله وهو من قوهلم 
فنٌّ من فنون » ومن تتبَّع عورات الناس وكشف عيوهبم فقد نقدهم , أما يف االصطالح فهو  (2)«ضربُته 

األدب يتناول اآلثار بالدراسة والتحليل , بغية تقوميها , وبيان ما تنطوي عليه من مسات النجاح والتفوق 
وقـد انتقلت داللة النقد (3) «اإلخفاق , ومالمح اإلبداع أو من مظاهر التقصري , وعوامل التردِّي و

وُشِحن هذا املصطلح , من رديئه  –أو األدب بصفة عامة–بالـمجاز وأصبحت تعين متييز َجيِّد الشعر
 .هبذه الداللة 

                                                 

 . (دنق) , مادة مقاييس اللغة - 1

 .(نقد) مادة ,  لسان العرب - 2
 9, ط  9ني , بريوت, لبنان , ج املعجم املفصل يف اللغة واألدب , دار العلم للمالي: إميل بديع يعقوب , ميشال عاصي  - 3

 .9539, ص  9775,
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يبحث يف ماهية األدب » فالنظري هو ما ,نظري وتطبيقي : والنقد العريب ينقسم إىل قسمني  
ين املفاهيم والتصورات النظرية اليت ُتَشكل األساس النظري لدراسة يرمي إىل تكو...ووظيفته ووسيلته 

وذلك ألن جماله هو ...األدب عامة كما تشمل يف الوقت نفسه األصول اجلمالية اليت ينبين عليها النقد 
الدراسة النظرية والتجريبية اليت تدور حول تفسري الظاهرة األدبية من حيث ماهيتها ومهمتها وخصائص 

 . (1)«ا أدواهت
فهو يعاجل النصوص الشعرية » فالنظري يسعى إىل إجياد مفاهيم عامة وكلية أما النقد التطبيقي       

معاجلة مباشرة تنصرف  إىل شاعر أو أكثر وُتركز على معاجلات نصية أكثر مما تستهدف صياغة مفاهيم 
أو السرقات أو قضايا التحليل كلية , وذلك من خالل مشكالت وقضايا متعددة مثل الوساطة واملوازنة 

فهو يعمد إىل تفسري وحتليل نصوص أدبية  (2)«املوضعي وما ميكن أن يتصل هبا من شروح وتفاصيل 
والناقد ال بد أن تتوفر فيه شروط وصفات حىت يصبح ناقدا . بعينها كما قد ُيجري موازنات بني نصني 

لذي حيكم عليه , من دون اشتطاط لعمل الفين اأن يكون ماهرا يف اختبار العقل إزاء ا» جيدا فمنها 
 (3)«وأن يكون قادرا على التمييز بني املالمح األقل سطحية للخربات , وأن يكون خبريا متمرسا بالقيم,

وكلما كان واسع الثقافة . موضوعيا , بعيدا عن اهلوى , خبريا بالنصوص األدبية وأنواعها وخصائصها 
 .كان أفضل 

َنَشَأ مالحظاٍت على الشعر والشعراء , قوامها الذوق » ته األوىل كان بسيطا فقد والنقد يف  بدايا
الساذج , فكان ذلك سببا لتجويد الشعر , وكان النقد يتناول اللفظ واملعىن اجلزئي , ويعتمد على 

–دت فلما تقدم القرن اهلجري األول تعددت بيئات الشعر , فقوي النقد بقوته وتعد... اإلنفعال والتأثر
وماكاد َيهلُّ القرن الثالث ... نواحيه , فمن نقد لغوي إىل آخر حنوي , وثالث عروضي  –أيضا 

فتظهر مدارس التجديد, وينزع اإلبداع إىل التأثر : اهلجري حىت تتشعب فروع النقد وتتعدد اجتاهاته 
أفاد , وظهر املنطق والفلسفة فانفتح العامل العريب على األمم األخرى , فاستفاد و (4)«بالثقافات األجنبية 

وقد تطرق .واحِلجاج , وكان لألدب والنقد نصيب كبري من هذا التطور , ومها وثيقا الصلة ببعضهما 
اللفظ واملعىن , الطبع والصنعة , السرقات الشعرية , عمود : النقد إىل عدة قضايا من أمهها 

واألدباء  واللغويون وحىت اخللفاء , والنقد الشعر,الصدق والكذب , و محل لواءه الشعراء  والعلماء  
                                                 

 9ردن , ط النقد التطبيقي اجلمايل واللغوي يف القرن الرابع اهلجري , عامل الكتب احلديث , األ: محد بن عثمان رمحاين أ -1
 .55, ص  5337,

 .55, ص  نفسه املرجع - 2
 .55, ص  5333,  2التفكري النقدي عند العرب , دار الفكر , دمشق , ط : عيسى علي العاكوب  - 3
 .2املصطلح النقدي يف التراث األديب العريب  , دار الشرق العريب , سوريا ولبنان , دط , دت , ص: حممد عزام  - 4
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نفسه قد ال يسلم من النقد , إن صدر عن غري علم و عن هوى أو بالغ فيه صاحبه , ويصبح هذا النقد 
 (.نقد نقد النقد )وقد يصبح من درجة ثالثة أي ( نقد النقد ) من درجة ثانية ويسمى 

ما هذا التطور الذي شهده العامل اليوم إال نتيجة إن النقد مبفهومه العام يدخل يف مجيع حياتنا , و
للنقد إذ هدفه الرقي والتطور وجتاوز األخطاء والنقائص , فالصناعة مثال ختضع له , وما حماوالت تطوير 
أي آلة صناعية من أبسطها إىل أعقدها إال ويرتكز عليه سعيا لتجاوز عيوهبا ونقائصها , وحىت الشرع فيه 

لترهيب أو األمر باملعروف والنهي عن املنكر أو تقدمي النصيحة , ليست  ببعيدة عن أبواب كالترغيب وا
 .ذلك , فالنقد  يبني مكامن احلسن أو القبح , وقد تصدر عنه أحكام باملدح أو الذم 

اللفظ الذي ُيسمِّي مفهوما معينا داخل ختصص النقد وال يلزم من » إن املصطلح النقدي هو ذلك 
بل ... تسمية ثابتة يف مجيع األعصر , وال يف مجيع البيئات , وال لدى مجيع االجتاهات ذلك أن تكون ال

يكـفي مثال أن ُيسّمي اللفظ مفهوما نقديا ما , لُيعترب من ألفاظ ذلك االتـجاه النقدية , أي 
 .(1)«مصطلحاته 
من ( مود , الوتد البيت , الع)واستمّد العرب مصطلحاهتم النقدية من حميطهم وبيئاهتم , فمثال  

من ( رقيق احلواشي ,حسن الديباجة ) من سباق اخليل وعدوها و( املصلى , اجمللى ) عامل األعراب و 
من احلروب والصراعات القبلية , واستمدوا ( السرقة , اإلغارة , االجتالب) املالبس وصفاهتا وألواهنا و 

ع مرور الزمن وتقدمهم و اطالعهم على ثقافات بعضها من الطبيعة , فوصفوا الشعر باملاء والرونق , وم
الشعوب واألمم األخرى , وضعوا مصطلحات فلسفية ,كتشبيه الكالم باجلسد والروح , فجسده النطق 

 .(2)" حازم القرطاجين"وروحه معناه , وبلغت الفلسفة درجة عالية مع 
 :مصطلح السرقة / 3

من مسعها , وهي عار على من ُوِصَف هبا ,ونظًرا إن السرقة بغيضة إىل النفوس , يشمئز منها كل 
و السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما " ﴿ :خلطورهتا وكرب جرمها أوجب اهلل فيها قطع اليد قال اهلل تعاىل

, وهي معروفة وموجودة يف كل جمتمع , ويعرفها [ 07: املائدة]﴾"]     جزاًء مبا كسبا نكاالً  من اهلل 
وحب السيطرة , واإلعجاب بالشيء ومن أسباهبا حب التملك , والفقر والعوز , الكبري والصغري , 

وهذه صفات ال يردعها سوى األخالق الكرمية أو اخلوف من العاقبة,والعاقبة قد تكون مادية وقد ,
 .تكون معنوية

                                                 

 9 الكتب احلديث , األردن , ط عامل: طلحات النقد العريب لدى الشعراء اجلاهليني واإلسالميني مص: البوشيخي  الشاهد -1
 .34, ص  5337,

 .3, ص 5333,مصر , د ط ,  اإلسكندريةاملصطلح يف التراث النقدي , منشأة املعارف , : رجاء عيد   -2
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اًما وأصبحت األفكار اإلنسانية موضًعا للسطو مت» و انتقلت داللتها من املاديات إىل املعنويات 
كاملال و العقار , وحينئذ أدرك املفكرون خطر هذا النوع من السرقات على تراثهم الفكري , فجدوا 

, و املعنويات ليست أقل شأًنا من املاديات , فاألفكار قد ترفع شأن (1)«يف تتبعه و حماولة القضاء عليه
ديدة بني املؤسسات الصناعية الشصاحبها و ختلده , وقد تضعه , واليوم أصبحت تباع نظًرا للمنافسة 

 . واألرباح الكبرية اليت جتنيها , و تعلقت املاديات باملعنويات أميا تعلق,
أشار  » والسرقة الشعرية معروفة منذ القدمي ومن األمم اليت عرفتها اليونان والرومان حيث 

ء نقاًل عن نظرائهم إىل نوع منها حني ذكر أن هناك صوًرا تعبريية قدمية يستخدمها الشعرا" أرسطو"
"  ألكيوس"و (  archilochus" ) أركيلوكس " بأنه قلد ... يعترف " هوراس " األقدمني , و 

(alcacuus   ) (2)«و غريها  . 
كان » : يف قوله " ابن سالم اجلمحي " و من األمثلة اليت وصلت إلينا من العصر اجلاهلي ما ذكره 

جيد الشعر قليله , وكانت شعراء غطفان تغري على شعره ُقراد بن حنش من شعراء غطفان , وكان 
 :فتأخذه فتّدعيه , منهم زهري بن أيب سلمى ادعى هذه األبيات 

 َأَضلَِّت  َمْوي َغَطَفاُن َيِغـَتْبا      ما َتـَهُلْثِم ـَةيَِّزال َر,  ـَةيَِّزالرَّ نَِّإ
  َأَحلَِّت وُرُها الشَُّذَإ َلْخَن وِبُنَجِب      ٍةا ِمـرَّي َذِغـَتْبَتَل الرَِّكـاَب نَِّإ

  ِتلََّعو اُحَمالرِّ الَعَلِق َنَنَهَلْت ِم  ا     َذا ,ِإَنَل َتْنَأ ْرِعالدِّ ُوْشوَلِنْعَم َح
  (3) ِتلَّوَج اَكَنُه ْمُهُتَعُظَمْت ُمِصيَب       ٍةيَهِرَك َدـْنِع اِسالنَّ َرْيَخ َيْنَعْوَن

 :  "طرفة بن العبد"ول ومما يّدعون أنه مسروق ق
   لَِّدَجو َت سًىَأ ْكِلْهال َت: يقولون     م  ُهيَِّطَم يََّلي َعِبْحهبا َص وفـًاُقُو                

 : "امرىء القيس"من قول 
 (4)مَِّلَجو َت سًىَأ ْكِلْهال َت: يقولون     م  ُهيَِّطَم يََّلي َعِبْحهبا َص وفـًاُقُو          

وذهب   " .األخذ" وذكر بدالً  عنه مصطلح " السرقة " ذكر مصطلح " ابن قتيبة " ى وقد حتاش  
يكون قد مسع بيت امرئ القيس , ووعاه يف » " طرفة " يف تفسري هذا التوافق إىل أن " بدوي طبانة "

نه عقله الباطن , مث نسيه و نسي صاحبه , فلما صاغ قصيدته وضع هذا البيت يف ذلك املوضع معتقًدا أ
                                                 

 . 4 – 0, ص  9727مكتبة األجنلو , دط ,  حتليلية مقارنة ,مشكلة السرقات يف النقد العريب , دراسة : حممد مصطفى هدارة   -1
 . 4, ص  املرجع نفسه  - 2
ص , 5ج,دط , د ت  حممود حممد شاكر , دار املدين ,: طبقات فحول الشعراء , تعليق وشرح : حممد بن سالم اجلمحي  - 3

500 – 504 . 
 . 957مصر ,دط ,دت , ص  –القاهرة  –اكر , دار املعارف أمحد حممد ش: الشعر و الشعراء , تح : ابن قتيبة : ينظر  - 4
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اه إىل ذلك ـو الذي دعـبيته , وما هو بيته , ولكنه الوهم , ووحدة الغرض , وسياق احلديث , ه
سوء حفظ أولئك الرواة , الذين خيتلط عليهم األمر » وأما تفسريه له بأن ذلك قد يعود إىل  (1)«الزعم 

الفكرة املعرب عنها ,ومرجع فينقلون من شاعر إىل شاعر , إذا وجدوا تقارًبا يف االجتاه أو املوضوع أو يف 
 (2)«ما يسمعون وكـثرة ما يروون لشعراء خمتلفني  ةيقة إىل الغفلة و النسيان , وكثرذلك فـي احلق

د استحلف على ذلك ـق» " :طرفة " ذكر أن " ابن رشيق " ذه احلالة ألن ـفهذا التفسري مردود يف ه
 .ن غلط الرواة و ما دام أن ذلك معروف يف زمانه فهو ليس م (3)«فحلف 
 : السرقة ذامًّا طارقها مربًئا نفسه منها يف قوله " طرفة "وقد ذكر       

    (4) اَقَرَس ْنَم اِسرُّ النَّا َغِنيُت وَشَهْنا      َعَهُقِرْسَأ اِرَعْشى اأَلَلَع رُيِغو ال ٌأ
 :وهذا البيت يتضمن عدة دالالت منها 

 .جلاهلي أن السرقة الشعرية معروفة يف العصر ا -
 .أنه ُمتَّهم هبا  -
 .أنه يف غىن عنها , و مقتدر على نظم الشعر  -
 .أهنا بغيضة إليه و إىل جمتمعه  -

" حسان بن ثابت"فهو قادر على األخذ عنوة , وال أحد مينعه من ذلك إال ترفُّعه عن هذا اخللق الدينء ,و
 : تبَّرأ أيًضا من السرقة حيث قال 

  (5) يِرْعِش)*(ْمُهَرْعِش ُقاِفَوال ُي ْلوا        َبُقَطا َناَء مَرَعُق الشُِّرْسال َأ
  (6)«أفاد فائدتني , أوالمها براءته من األخذ , و األخرى أن شعره ممتاز عن شعر غريه » وقد 

                                                 

 .   954ص,9,9773لبنان ,ط–دبية و تقليدها ,دار الثقافة ,بريوتدراسة يف ابتكار األعمال األ,السرقات األدبية : بدوي طبانة  -1
 . 954, ص  املرجع نفسه - 2
 . 57, ص  9779,  9الفكر اللبناين , بريوت , ط منيف موسى , دار: قراضة الذهب , تح : ابن رشيق القريواين  - 3
 . 25, ص  5335, 0لبنان , ط -بريوت–مهدي حممد ناصر الدين , دار الكتب العلمية : طرفة بن العبد , ديوانه , شرح  - 4
     ا ديوانه حيث مفعوال به وهذا يف أغلب املراجع عد( شعري)يف العجز مرفوعة على أهنا فاعل و لفظة ( شعرهم ) وردت لفظة  )*(

, فإذا  فاعاًل مؤخًرا( شعري)مفعواًل به مقدًما ولفظة ( شعرهم) خيتلف املعىن إن وردت بالصورة  العكسية , أي إذا كانت لفظة 
ي أنه هو املثل األعلى الذر عليه , وكَخكانت بالصورة األوىل كان املعىن أفضل ألنه يعطي لشعره درجة عالية حيث تقاس األشعار اأُل

فال يهمه ذلك فالفضل و الفضل و السبق له , أما األشعار األخر إن هي إال توابع له , وشعرهم سواء وافق شعره أم مل يوافق ُيحتذى 
 .إليه عائد 

 . 20, ص  9,ج 5333,دط ,  -لبنان –وليد عرفات , دار صادر بريوت : حسان بن ثابت , ديوانه , تح   - 5
 . 49, ص انة , مرجع سابقبطبدوي   -6
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فهو يرى أن شعره عظيم وذو شأن كبري , و أن األشعار األخر هو يف غىن عنها و بالتايل تنتفي عنه ,
 .ملعىن الوارد يف العجز مؤكًدا للوارد يف الصدر السرقة , وجاء ا

التسريق , السَّرق , السَُّروق َسَرَق , َسرَّق, : على عدة صيغ منها " السرقة " وقد ورد مصطلح       
 .)*( األسرق , السراقات , االستراق , التسرُّق,

إلينا , مث ازداد تداواًل يف وكان قليل التداول يف العصر اجلاهلي و ذلك من خالل النصوص اليت وصلت 
 .العصرين اإلسالمي و األموي , أما يف العصر العباسي فاستشرى و انتشر و كثر التقاذف به 

من األخذ حرفًيا دون حتوير إىل إطالقه أيًضا على األخذ مع ضرب من » و حتول هذا املصطلح 
القبح الذي ميكن أن خيالطه إحسان  التحوير , وتبعًا لذلك تطور من القبح املطلق لدى املخضرمني إىل

" ابن قتيبة"و" اآلمـدي"و " القاضي اجلرجاين"ورأى بعضهم كـ (1)«لدى بعض اإلسالميني املتأخرين 
–و غريهم أن األخذ البد منه , ووقـفوا ندًّا للمبالغني و اعتربوا السرقة " أيب هالل العسكري"و 

حنن معاشر الشعراء أسرق من » : يف هذا املعىن حيث قال مشهورة " األخطل " فنًّا , ومقولة  -أحياًنا
فالصـائغ إنـما يـحوز املكافاة ( أمهر)تعين هنا » ال تعين السرقة بل" أسرق"ولفظة   (2)«الصـاغة 

و اإلعجاب بعمله , بناًء على مهارته يف الصياغة و ليس على السرقة , تلك املهارة اليت جتعل من سبيكة 
 .  (3)«ملتماثلة مع غريها , حتفة فنية الذهب املعروفة ا
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 :مفهوم السرقة الشعرية و أنواعها / 1
 :مفهوم السرقة الشعرية  -1-1

فأخذ منه من جاء مستترا إىل حرز » السارق هو من قام بعملية السرقة ومنها اشتق امسـه وهو        
فإْن منع مما يف يديه فهو , ومستلب و منتهب  وحمترس , فإن أخذ من ظاهر فهو خمتلس , ما ليس له 
 التستر أو :وعملية األخذ حىت تسمى سرقة جيب أن يتوفر فيها شرطان أساسيان مها (1)«غاصب 
الشرط األول أصبح  فإذا انتفى, وإن اختل أحدمها  ال تعّد سرقة , وأن يأخذ ما ليس له , اإلخفاء 

وهو َأْخُذ ما ال وجه , وأما إذا انتفى الشرط الثاين , األخذ جهارا عيانا ويسمى يف هذه احلالة غصبا 
فية  وذلك بعد كأْن آخذ حقي ُخ -ويشترط فيه أن يكون حرزا مملوكا معلومة ملكيته –حق له فيه 
وخيرج عن السرقة أيضا أخذ األشياء .  فإن مل أجد إال هذه الطريقة فهذا ليس بسرقة, املطالبة به 

 .ويف هذه احلالة األخرية قد ينتفي معها الشرط األول أيضا , واجملهولة املالك , املتنازع عليها 
َكَأْن أطالب حبقي وآخذه عنوة وجهارا فال يعّد إذ ذاك , وهناك حاالت خيتل فيها الشرطان معا       
حيث تدخلها احليلة والدهاء كما فعل يوسف عليه السالم , زعومة و يدخل يف هذا السرقة امل, سرقة 

 ﴿               السقاية             : بأخيه عندما َسرَّقه حيث وضع السقاية يف رحــله قال اهلل تعاىل 
فهذه ظاهرها [ 53:يوسف ]﴾                               أذن                                      

 .رقة عند َمْن ال يعرف تفاصيلها وُخَدعها اليت حيكت أما يف احلقيقة فال تعّد سرقةس
أما املختلس , فال يقال عنهما سارقني , مكشوف صاحبهما , إن املستلب و املنتهب بيٌِّن أمرمها       

 (2)«النُّْهَزة :  بالضم, و اخُللسة... األخذ يف َنْهَزٍة وُمَخاَتلة : اخللس » : فقد ورد يف لسان العرب
فال , ويصبح يف قبضته ,ويتمكن منه , ولكن ملا خيطفه, فاملختلس يتوفر فيه الشرطان حلظة أخذ الشيء 

وبالتايل ينتفي الشرط األول  )*(ويف هذا داللة على قوة اآلخذ و سطوته, يبايل َأَعِلَم مالكه أم مل يعلم 
وتوفر معه الشرط الثاين فهو سرقة وإال فهو  -دة اآلخذوذلك بإرا –وهذا التستر إن استمر, وهو التستر 

                                                 

 .(سر ق )مادة , لسان العرب  - 1

 .( خلس)مادة , لسان العرب  - 2
فهناك القوي الذي يستطيع أن يأخذ ما يريد ومىت أراد مهما احتمى مالك الشيء املأخوذ    , قوة اآلخذ وسطوته على درجتني  )*(

 وهناك من هو دونه قوة حيث ينتهز الفرص و يتحني األوقات املناسبة وعندما يتمكن من الشيء و يصبح يف قبضته ال يهمه إن
 .عن اجلد والقوة قد حيدث االختالس بني الصديقني أو األصدقاء وبعيدًا, وهذا هو املختلس , علم مالكه 

 

 

  



 

 

 الشعرية و التسريق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السرقةالفصل األول ــــــــــــــ
 

28 

 

به تتميز السرقة  ثالثًا من العار أو العقوبة شرطًا ويعـّد االستمرار يف اإلخفاء والتستر خوفًا. اختالس 
 .عن االختالس 

حرس اإلبل والغنم حيرسها واحترسها سرقها : يقال» (:تاج العروس)وأما االحتراس فقد ورد يف       
فهو حارس و حمترس وهو جماز قال الزخمشري وهو مما جاء عن طريق التهكم و التعكيس , ليال فأكلها 

فحارس الشيء حيفظـه وحيميه من السرقة ولكن قد تغريه نفسه ( 1)«وألهنم وجدوا احلراس فيهم السرقة 
من عمله  قوا له امسًافاشت,  ويف هذه احلـالة مساه العرب حمترسًا, ويزين الشيطان له ذلك حىت يسرقه 

فينتفي  –وهو يعلم أنه سيفضح  -واحملترس حىت و إن تستر أثناء السرقة فإنه مكشوف مفضوح ,  هتكمًا
 .الشرط األول 

فإن غّير بعض ,  من أخذ معىن بلفظه كما هو كان سارقًا» إن األخذ مباح إن أحسن صاحبه فـ      
فمصطلح السرقة ( 2)«يخفيه عن وجهه كان ذلك دليل حذقه فإن غّير بعض املعىن ل,  اللفظ كان ساخلًا

فأول شيء أن يكون أخذ اللفظ واملعىن , وجيب التحرز يف ذلك خطري وال نطلقه هكذا جزافًا
يف رأيه فريى " ابن رشيق"  "أبوهالل العسكري"ويوافق ,  ولذلك شروط أخرى سيتم ذكرها الحقًا,معًا
عـن تناول املعاين ممن تقدمهم والصب على قوالب من   غىًنليس ألحد من أصناف القائلـني» أنه 

من عندهم ويربزوها يف معارض من  أن يكسوها ألفـاظًا –إذا أخذوها  –و لكن عليهم , سبقهم
ويزيدوها يف حسن تأليفها ,وجودة تركيبها , وكمال , ويوردوها يف غري حليتها األوىل , تأليفهم 

ومن حق الالحق أن يأخذ عن السابق  (3)«ك فهم أحق هبا ممن سبق إليهافإذا فعلوا ذل,حليتها ومعرضها 
فيها ظلم ( أحق هبا ممن سبق إليها )وقوله .ولكن من غري إجحاف حق السابق , وهذا من سنة احلياة 

 فلألول فضل السبق ولالحـق,وكان عليه أن يقول أنه من حقهم أن يشاركوهم الفضل , للسابق 
 .ة أو الزيادة اآلخـذ فضل اإلجادأو

فهذا يطّور هذه الفكرة , و األدب مثل العلوم األخرى كالفيزياء  و الطب وعلم الفلك وغري ذلك       
و هكذا نرقى إىل األحسن , واآلخر ينبه على أخطائها ويبّين مكامن حسنها ,  والالحق يزيدها حسنًا

                                                 

 (.حرس)مادة , تاج العروس  -1
,   9ط, مصر –حممد حمي الدين عبد احلميد دار الطالئع القاهرة : تح : العمدة يف حماسن الشعر و آدابه ونقده: ابن رشيق القريواين -2

 .540ص ,  5ج , 5333
–يروت  –املكتبة العصرية , علي حممد البجاوي و حممد أيب الفضل إبراهيم : تح , كتاب الصناعتني : أبو هالل العسكري -3

 .955ص ,  5333, 9ط,لبنان
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وال يسمح بتداوهلا لبقينا , ته أو ابتكاره بفكر وظل كل شخص متمسكًا, فالعلوم لو مل تأخذ هبذا املبدأ 
 .ومل نصل إىل هذه الدرجة العالية من التطور اليوم , متخلفني 
ومن حق كل طبقة أن تستغل نشاط سابقتها وتضيف » , كذلك األدب جيب أن خيضع هلذا املبدأ       

لك تتحقق هذه املشاركة العامة وبذ,  أو شكليًا إليه ما ميثل شخصيتها  وتارخيها اخلاص متثيال موضوعيًا
ولكنهم يفيضون منه , يف عناصر احلياة إذ ينهض املمتازون باالبتكار واإلبداع غري مستأثرين مبا عملوا

و من حـق  (1)«هذا القانون يسري على احلياة األدبية  باعتبارها ظاهرة إنسانية .  على الناس مجيعًا
ومن حق , ته ويضيف إليها ما خيدمه وخيدم األجيال اليت بعده الالحق على السابق أن يستغل تراثه و ترك

و إذا أمهل جيل ,السابق على الالحق أن حيفظ تراثه و يصونه من الضياع و ينسب لكل ذي فضل فضله 
 .تراث اجليل الذي سبقه فذلك داللة على ضعفه وختلفه وتفشي اجلهالة فيه 

أقوال   وجيد الالحق نفسه مكررًا, األفكار وتنحصر  لُِّقومع مرور الزمن وتعاقب األجيال َت       
 : حيث قال  )*("كعب بن زهري"السابقني وقد اعترف بذلك يف ذلك الزمان 

 ورَاُرْكا َمَنِلْوَق ْنِم ادًاَعو ُم      يعًاِجَر الَِّإ وُلُقا َناَنَرما َأ
فأما املشتركة , واخلاصة , واملبتذلة , مة فهناك املشتركة العا, واملعاين املتداولة على ثالثة أضرب       

والناس فيها , وال ميكن ادعـاء السرق فيها, فال فضل فيها ألحـد على من سواه من حيث السبق
والبليد البطيء باحلجر ,واجلواد بالغيث والبحر, تشبيه احلسن بالشمس والبدر» سواء مثل
يشترك فيها , متصورة للعقول , رة يف النفوس أمور متقر... والشجاع املاضي بالسيف والنار,واحلمار

وأما املبتذلة ففيها فضل االختراع واالبتداع (2)«والشاعر واملفحم ,والفصيح واألعجم , الناطق واألبكم 
كتشبيه الطلل احمليل » ولكنها ُتدولت و أصبحت معروفة مشهورة فال ميكن ادعاء السرق فيها ,والسبق

وعالئقها بأعـذاق ,ُعن املتحملة بالنخل والظُّ,هج والوشم يف املعصم رد النوبالبـ,باخلط الدارس 
وأنه كالقبس من ,و وصف الربق خبطف األبصار وسرعة اللَّمح ...والفحل بالَفَدن املشيد,البسر
 .(3)«وكاحلريق املتضرم و كمصباح الراهب ,النار

                                                 

 . 539ص ,  9774,  9ط, القاهرة , مكتبة النهضة املصرية , أصول النقد األديب : أمحد الشايب  - 1
اخلطيئة والتكفري من البنيوية إىل       : ينظر, ا البيت لزهري بن أيب سلمى ولكن عبد اهلل الغذامي أثبت أنه البنه كعب الشائع أن هذ)*( 

 .573ص,  5333, 3ط, املغرب -الدار البيضاء, املركز الثقايف العريب , التشرحيية 
حممد أيب الفضل إبراهيم وعلي   : تح ,وخصومه ونقد شعره  الوساطة بني املتنيب: القاضي علي بن عبد العزيز بن احلسن اجلرجاين -2

 .939ص,  5333,  9ص, بريوت  –صيدا  –املكتبة العصرية , حممد البجاوي 
 .935 – 939ص, الوساطة  -3
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و املعىن املختص هو , قع فيها السرق يرى أنه ي" القاضي اجلرجاين" وأما املعاين املختصة فإن        
 يًاِذَتْحواملشارك له ُم سارقًا فصار املعتدي خمتلسًا, وأحياه السابق فاقتطعه , الذي حازه املبتدئ فملكه »

كل ما ندر من املعاين فلم يوجد له نظري » فرأى أنه  توضيحًا" حازم القرطاجين " وزاده  (1)« تابعًا
... يف الشعر من استنباط املعاين من بلغها فقد بلغ الغاية القصوى من ذلك وهذه هي املرتبة العليا ,

وال يقتدح منها ما , ألهنا ال تلّقح وال حتصل عنها نتيجة , م ْقواملعاين هبذه الصفة  تسمى املعاين الُع
عرض هلا منهم أن من ت مًاْلِع, فلذلك حتاماها الشعراء و سلموها ألصحاهبا , جيري جمراها من املعاين 

 .(2)«مفتضح 
وليس السر يف , ولكن املعاين اخلاصة أو العقم مباح أخذها وتداوهلا مثلها مثل املشتركة واملبتذلة       

ويف أهنا , ولكن السر يكمن يف عجز الالحق عن جماراة السابق فيها , أهنا خاصة بأصحاهبا معروفة هلم 
أما أنه إذا أتى بأحسن منـها فذلك , لسابق فافتضح أمره شديدة اإلحكام فإذا تناوهلا الالحق قّصر عن ا

 .مًاْقولكن يف هذه احلالة ال تسمى ُع, مباح 
جيب  عليه خاصة به عقمًا رًاْكولكي تبقى ِح, إن لصاحب املعاين اخلاصة فضل االختراع واإلبداع       

 :أن تتوفر فيها شروط أربعة هي 
 .أن يكون السابق إىل هذا املعىن/ 9
 .أن يكون املعىن فاضاًل/ 5
 . أن تكون األلفاظ جزلة/ 0
 .مًاَكْحأن يكون السبك أو التركيب ُم/ 4
يلج  ذًاَفْناأللفاظ اجلزلة والسبك احملكم إن مل يتم غلقهما بإحكام كـانا َم ْيوالشرطان األخريان َأ      
فإن ُوِجد خلل يف اللفظ أتى شاعر  ,فيشاركونه يف الفضل أو حىت ينتزعوه منه , بعده الالحقون  منه ِمْن

أو ُوِجد خلل يف السبك وأتى آخر فأحسن سبكه فإنه  , آخر بألفاظ أجزل من ألفاظه  فيشاركه الفضل 
 .يشاطره الفضل 

 : (3)مثل قول عنترة  قًاَلْغإن هذه الشروط إن توفرت يف معىن ميكن أن نسميه معىن ُم     

                                                 

 .939ص, الوساطة  - 1
دت , دط  , ار الغرب اإلسالميد, حممد احلبيب بن اخلوجة : تح : منهاج البلغاء وسراح األدباء : أبو احلسن حازم القرطاجين  - 2

 .974ص , 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده , عبد السالم حممد هارون : تح , احليوان : أبو عثمان عمرو بن حبر اجلاحظ  - 3

 .955ص,  0ج,  9732,  5ط, مصر_
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ـًا َكِفْعِل     ُهَدْحي َونَِّغهبا ُي َباَبى الذَُّرو َت                  امُلَتَرنِِّم ِباِرالشَّ َهِزج
 اأَلْجَذِم اِدَنِفْعَل امُلِكبِّ على الزِّ     ـِهاِعَرِذِب ُهِذَراَع َغـِرًدا َيُحكُّ                

 .َقه الفتضحَطَر" امرأ القيس"ولو أن " لعنترة"وعّلق اجلاحظ على هذا املعىن بأن الغلبة فيه       
و قد يتم الولوج من خالل ,  أما إذا اختل  أحد هذين الشرطني فيمكن أن نسميه معىن مفتوحًا      

بزيادة لطيفة و بالتايل خيرج ذلك عن هذه الشروط األربعة  ألن  –وهو املعىن الفاضل  -الشرط الثاين 
 : يستجيدون لألعشى قوله » أن الناس كانوا " ابن قتيبة " املعىن يتغري مثل  ما أورده 

 اَها ِبَهـْنوَكـْأٍس َشـِرْبُت عـلى َلذٍَّة      و أخـرى َتَداَوْيُت ِم                
 :حىت قال أبو نواس 
 اُءالدَّ َيِه ْتاَني باليت َكِناِوو َد      راُءْغِإ َمْون اللَِّإي َفِمْوَل َكْنَع ْعَد                

وتبقى هذه الشروط هامة ألي شعر  (1)« وأليب نواس فضل الزيادة فيه , يه فلألعشى فضل السبق إل
 .هامة  ُرَخأما املأخوذ فيسقط الشرط األول وتبقى اأُل, مبتدع 
اختراع و استحقاق و شركة وسرقة » :و مراتب الشعراء حسب إملامهم باملعاين أربع مراتب       

و الشركة منها ما يساوي اآلخر فيه األول , له  تحقاق تاٍلو االس, فاالختراع هو الغاية يف االستحسان 
والسرقة كلها معيبة وإن كان بعضها ,ومنها ما ينحط فيه اآلخر عن األول فهذا معيب,فهذا ال عيب فيه 

 . و يقصد باالستحقاق أن اآلخذ إذا أحسن فهو أحق به من املأخوذ منه , (2)« من بعض  حًاْبأشد ُق
فأعالهم درجة السابق , لشروط السابقة فهناك ست مراتب للتفاضل بني الشعراء و لكن حسب ا      

مث يليه اآلخذ ,ويليه السابق إىل املعىن امُلِخلُّ بأحد الشرطني الثالث أوالرابع أو كليهما, إىل املعىن امُلْغِلق له 
  لسارق وهو أدناهم درجًةا وأخريًا, و يليه اآلخـذ املسيء , مث اآلخذ املساوي  للمأخوذ منه ,احملسن 

والرابع ال هو ممدوح وال , وللثالث فضل اإلحسان , وللثاين فضل السبق ,فلألول فضل السبق والغلق ,
 .أما األخري وهو السارق فيكفيه عار السرقة , واخلامس مسيء ,هو مذموم  

 :ع السرقة الشعرية اأنو -1-2
 فالسلخ هو أخذ بعض املعىن تشبيهًا, خ ومسخ ونسخ السرقة الشعرية إىل سل" ابن األثري"قسم       

 وأما النسخ,بـمسخ اآلدميني قـردة  واملسخ هو تقصري اآلخذ عن املأخوذ منه تشبيهًا, بسلخ اجللد
نـواع الثالثة تتفرع و تتوزع وهذه األ, بنسخ الكتاب  فهو أخذ املعىن واللفظ معا دون زيادة تشبيهًا

  وعكس املعىن إىل ضده فكانت يف ُمجملها , أخذ املعىن مع الزيادة عليه: قد أضاف نوعني آخرين مهاو,
                                                 

 .50ص ,  9ج,مصدر سابق: ابن قتيبة  - 1
 .973ص , مصدر سابق , حازم القرطاجين  - 2



 

 

 الشعرية و التسريق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السرقةالفصل األول ــــــــــــــ
 

32 

 

 .( 1) مخسة أنواع
ظاهر وغري ظاهر؛أما الظاهر فهو أخذ املعىن , قسم األخذ والسرقة إىل نوعني " اخلطيب القزويين"و      

ظمه فهو مذموم وهو فإذا كان املأخوذ كله دون تغيري ن, وإما وحده,كله وذلك مع اللفظ كله أو بعضه 
أما . و إن مت تغيري النظم أو ُأِخذ بعض اللفظ فهو إغارة ونسخ , ويسمى نسخا وانتحاال , سرقة حمضة

وقد ُضم إىل هذا النوع االقتباُس ,غري الظاهر فهو أن يتشابه معىن األول ومعىن الثاين ومنه النقل والقلب 
 .(2)والتضمنُي والعقُد واحللُّ والتلميح 

واملعنوية َتمتاز باخلفاء و يـصعب اكتشافـها , (3)ومعنوية, والسرقة تنقسم إىل أسلوبية أو لفظية       
االلتقاط والتلفيـق ,كـشف املعىن , اجملـدود , النظر واملالحظة , اإلملام ,االختالس : و تتمثل يف 

: قة اللفظية فتتمثل يفأما السر, " حلية احملاضرة "يف كتابه " احلامتي " وهذه املصطلحات ذكرها 
النسخ واالنتحال " ابن األثري"الغصب وهذا النوع مساه ,االنتحال ,(االجتالب واالستلحاق)االصطراف 

وَفَصَل أحد الباحثني السرقة األسلوبية عن اللفظية فرأى أن األسلوبية تتمثل يف العكس واملوازنة  ,
: ضمه إىل أنواع  السرقة و يتمثل يف" ردة واملساعدة املوا" و أضاف نوعا رابعا مساه ,والوزن والقافية ,

ولكن هذا النوع بعيد عن السرقات فإذا تواردت خواطر , (4)املرافدة, التمليط , اإلجازة ,املواردة 
 !.آخر فبأي صورة تدخل ضمن السرقات ؟ شاعرين أو ساعد شاعر شاعرًا

وتبعهم كثري من احملدثني , ا كثرية ليست منها وقد بالغ القدامى يف السرقات و ضموا إليها أنواع      
فكانت السرقة مدخال سهال وجل منه احلّساد واملناوئون واحلاقدون لالنتقاص من , إن مل يكن كلهم 

 . اخلصم
( املوازنة)كما فعل اآلمدي يف كتابه  –مذمـوم و حممود :إىل نوعـني " أمحد مزدور" و قسمها       

- ( املنصف للسارق واملسروق منه)يف كتابه " ابن وكيع" ئها و كذا فعل حيث ذكر حماسنها و مساو

                                                 

 5ط –القاهرة  –دار هنضة مصر , أمحد احلويف وبدوي طبانة : تح , املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر : ابن األثري : ينظر  -1
 .4- 0ص,  4ج,  575 – 597ص ص ,  0ج, دت ,

لبنان  –بريوت , الكتب العلمية دار , إبراهيم مشس الدين : وضع حواشيه : اإليضاح يف علوم البالغة : اخلطيب القزويين : ينظر  -2
 . 059 – 039ص ص ,  5330, 9ط, 

األردن  -عمان-الدار العلمية الدولية و دار الثقافة  , قضايا النقد العريب قدميا  وحديثا : داود غطاشة و حسني راضي : ينظر  -3
 .34ص ,  5333,  9ط,

دورية فصلية , 2جملة دراسات أدبية ع: ات األدبية و توارد اخلواطر السرق: ينظر مقاله , " ريوقي عبد احلليم" هذا الباحث هو  -4
 .27 – 92ص ص ,  5393فيفري ,  2ع, اجلزائر , القبة  –دار اخللدونية , حمكمة تصدر عن مركز البصرية 
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االهتدام , االصطراف ,الغصب واإلغارة , السرق : ورأى أن املذموم تنضوي حتته ستة أنواع هي 
تسعة أنواع و لكن إذا  –حسب رأيه  -املرافدة , وأمـا احملمود فتنضوي حتته , االلتقاط والتلفيق
ويسمى االختالس أو عكس )النقل , اجملدود, االجتالب و االستلحاق: عشـرة وهي عددهتا وجدهتا 

 .( 1)نظم املنثور , التناسب ,القلب أو العكس , املواردة, االحتذاء , اإلملام , النظر واملالحظة , ( املعىن 
ـن السرقة املرافدة  واملواردة بعيدة ع: فمصطلحات مثل , وهكـذا يكون قد بالغ يف السرقة       

ما هو إال صفة للشعر وال يعّد نوعا من " ابن رشيق" وتبعه " احلامتي"الذي وضعه " اجملدود "ومصطلح 
وقد تكون هذه الصفة موجودة يف أي نوع من أنواع السرق وجيب أال يطلق مصطلح  ,أنواع السرق 

 .هبتانا و ظلما دون تريث و روّية " السرقة "
" حممد مندور" كما فعل  و أكثر مشوليًة مصطلحات تكون أوسع أفقًاو هناك من حاول وضع       

 :حيث صنفها إىل 
 .وهو أن يأيت الشاعر أو الكاتب مبعاٍن جديدة تستدعيها مطالعاته فيما كتب الغري: االستيحاء/ 1
كأن يأخذ الشاعر أو الكاتب موضوع قصيدته عن أسطورة شعبية أو خرب تارخيي :استعارة اهلياكل / 2

 .و ينفث احلياة يف هذا اهليكل حىت َلَيَكاد خيلقه من العدم 
و لقد يكون هذا التأثر , و هو أن يأخذ شاعر أو كاتب مبذهب غريه يف الفن أو األسلوب : التأثر / 3

 .وإمنا النقد هو الذي يكشف عنه , كما قد يكون عن غري وعي , تتلمذا 
وم إال على أخذ مجل أو أفكار أصلية و انتحاهلا بنصها وأخريا هناك السرقات و هذه ال تطـلق الي /4

 . ( 2)وهذا قليل احلدوث يف العصر احلديث وخباصة يف البالد املستنرية, دون اإلشارة إىل مأخذها 
قد سعى و اجتهد لوضع مصطلحات عامة تشمل مصطلحات السرقات " حممد مندور"وهبذا يكون      

. راثية العربية على هذه املصطلحات التضحت هذه املفاهيم أكثرولو أنه وزع مصطلحات السرقات الت
أيضا وضع مصطلحات عامة بعيدة عن التجريح  وتوّضح تعالق النصوص فذكر " حممد مفتاح " وحاول 

 :مخسة أنواع هي 
. يعين به تطابق نص مع نص آخر شكال ومضمونا وال يتحقق ذلك إال يف االستنساخ:التطابق/1
فإذا كان هناك , معىن هذا أن املستنسخات جيب أن تكون مستقلة عما استنسخت منه و : التحاذي /5

                                                 

ص ص , 5337, 9ط  ,مصر  –القاهرة , مكتبة اآلداب , معايري النقد األديب يف القرن الرابع اهلجري : أمحد مزدور : ينظر  -1
959- 539. 

 . 027ص ,  5330د ط , مصر  –دار هنضة , النقد املنهجي عند العرب و منهج البحث يف اللغة واألدب : حممد مندور -2
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أي اتصال بينها و بني النص املستنسخ منه فإهنا متنح مفهوما آخر وهذا هو التحاذي  وقد يكون يف 
 .األول أو يف الوسط أو يف اآلِخر

ذ حيزا معينا يف النص أو تكون هو تداخل النصوص و التقاؤها مع النص األصل و قد تأخ :التداخل/3
 .موجودة يف النص كله

هو نوع من أنواع التداخل و لكن يف أقصى صوره حبيث تندمج مع النصوص وتتماهى : التفاعل/4
 .وقد يكون التفاعل بني نصني أو متعددا أي بني نص وعدة نصوص, لتشكل نصا واحدا

كتاب " ظهر ذلك من خالل دراسته لـو ي,يقصد به انقالب األوضاع و تبدل األحوال :القلب/5
 .       ( 1)...(املكيدة, البغض , الغدر) إىل...(الشوق, العشق , احلب )فقد انقلبت العالقات من" احلب
إن الشعر أو أّي عمل أديب إما أن يكون خمترعا أو سرقة أو موهوبا مستعانا به أو يكون مأخوذا        

 .وعلى هذا التقسيم سيتم ذكر مصطلحات األخذ والسرقة,  واملأخوذ يتفرع إىل ممدوح و مذموم
 : قة ِرذ و السَّْخمصطلحات اأَل - 1-3

 : حسب مفاهيم هذه املصطلحات مت توزيعها على أربع جمموعات       
ما مل »  ويف االصطالح هو (2)«َشقَّه وأنشأه وابتدأه  »خترع الشيء ايف اللغة   :اع َرِتاالْخ -1-3-1

 :وال عمل أحد من الشعراء قبله نظريه أو ما يقرب منه كقول امرئ القيس , قائله  يسبق إليه
 اِلى َحَلَع ااًلَح املاِء ا    ُسُموَّ َحَبـاِبَهُلْهَأ اَمما َن َدْعا َبَهْيَلُت ِإـْوَمَس              

 :اه و قوله فلم ينازعه أحد إي, فإنه أول من طرق هذا املعىن و ابتكره و سلم الشعراء إليه 
 ياِلالَب ُفَشو احَل ا الُعنَّاُبَهِرْكى ُوَدَل     سًااِبوَي بًاْطَر ِرْيالطَّ وَبُلُق نََّأَك              

 .وهنا يضيق املوضع أيضا ألن هذه املصطلحات كثرية (3)«وله اختراعات كثرية يضيق عنها املوضع
خلق : أن االختراع  – معنامها يف العربية واحدًاوإن كان » أما الفرق بني االختراع واإلبداع       

واإلبداع إتيان الشاعر باملعىن املستظرف والذي ,واإلتيان مبا مل يكن منها قط , املعاين اليت مل يسبق إليها 
كثر وتكرر فصار االختراع للمعىن  ْنمث لزمته هذه التسمية حىت قيل له بديع وِإ, مل جتر العادة مبثله

                                                 

,  5393,  5ط, املغرب  –الدار البيضاء , املركز الثقايف العريب , املفاهيم معامل حنو تأويل واقعي : حممد مفتاح: ينظر -1
        .970-975ص

-بريوت,مؤسسة الرسالة,مكتب حتقيق التراث يف مؤسسة الرسالة:تح,جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز آبادي,القاموس احمليط -5
 (.خرع ) مادة , 5332, 7ط,لبنان

 .595ص ,  9ج , العمدة  -3
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وحاز قصب , فإذا مت للشاعر أن يأيت مبعىن خمترع يف لفظ بديع فقد استوىل على األمد, ظ واإلبداع للف
 .وسبق ذكر شروطها حىت تبقى خاصة مبخترعيها,فهذه هي املعاين العقم  (1)«السبق 
معىن  معىن من أن يستخرج الشاعر» أما التوليد فهو , و هناك االبتكار و هو يطابق االختراع       

 قتداء بغريه و ال يقال له أيضا  سرقة ملا فيه من اال, و ليس باختراع , دمه فذلك يسمى التوليد شاعر تق
 .(2)«على وجهه  إذا كان ليس آخذًا

 .وجب التنبيه إليهما ومها ال ينتميان إىل َأيٍّ من هذه التقسيمات" املواردة "و" التمليط"و مصطلحا       
هو  يف االصطالح و, ويف هذا داللة على اإلمتام والتسوية  (3)«َطالُه : احلائَط َمَلَط »يف اللغة  :يط ِلْمالتَّ
و يف احلكاية أن ,أن يتساجل الشاعران فيضع هذا قسيما وهذا قسيما لينظر أيهما ينقطع قبل صاحبه  » 

نعم : قال, إن كنت شاعرا كما تقول فملط أنصاف ما أقول فأجزها : امرأ القيس قال للتوأم اليشكري 
 : قال امرؤ القيس , 

 اَنَهبَّ وَه أَحار ترى ُبَريقًا               
 ارَاَعِتاْس ُرِعَتْسَت وٍسُجَم اِرَنَك: فقال التوأم 

 ٍحْيَرو ُشُبَأ اَمو َن ُهَل ْتَقِرَأ: فقال امرئ ألقيس 
 ااَرَطَتاْس َأَدَه ْدَق ُتْلا ما ُقَذِإ: فقال التوأم 

و الراجـح أن التمليط   (4)« إىل آخر األبيات  وهذا قسيـمًا يضع هذا قسيمًا ,وال يزاالن هكذا       
أي يدخل بني اللنب حىت يصري , املالط و هو الطني يدخل يف البناء ميلط به احلائط ملطا » مشتق من 

 و من هذا يتبني أن التمليط خارج عن السرقة واألخذ وإمنا هو من باب املساجلة (5)«  واحدًا شيئًا
 .واملبارزة الشعرية و التحدي 

ويف  (6)« الطريق:الوارد... أي أحضره,وَأْوَرَدُه واْسَتْوَرَدُه .َحَضَر: َوَرَد فالن ُوُرودًا »:يف اللغة :ة َداَرَوامُل
من ذلك  دون أن يلقى  فق شاعران يف املعىن واللفظ يف شطٍر أو بيٍت أو أكثرواهي أن يت االصطالح

: قلت أليب عمرو بن العالء » : عن األصمعي أنه قال " احلامتي " روى فقد  ع منه أحدمها اآلخر أو مس
                                                 

 . 597ص ,  9ج, العمدة  -1

 . 597ص ,  9ج, العمدة  -2
 (.ط مل) مادة , القاموس احمليط  -3

 . 57ص , 5ج, العمدة   -4
 .73ص , 5ج,العمدة  -5
 -بريوت, دار العلم للماليني , أمحد عبد الغفور عطار: تح,امساعيل بن محاد اجلوهري: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية -6

 ( .ورد ) مادة , 9773, 4 ط:لبنان
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و ال مسع بشعره , أحد منهما  صاحبه  َقْلو يتواردان يف اللفظ ؟ مل َي, أرأيت الشاعرين يتفقان يف املعىن 
" العبد طرفة بن"و " امرئ القيس"مثل بييت  (1)« تلك عقول رجال توافت على ألسنتها : فقال يل 

و قد يقـع للمتأخر معىن سبقه » :ا حيث  قـال ووقع ذلك أليب هالل العسكري أيًض, اللذين مرا بنا 
فلست , وهذا أمر عرفته  من نفسي . ولكن كما وقع لألول وقع لآلخر, إليه املتقدم من غري أن يلم به 

 : وذلك أين عملت شيئا يف صفة النساء , أمتري فيه 
 و انتقنب َأِهلَّة  َسَفْرَن بدورًا                              

و ظننت أين سبقت إىل مجع هذين التشبيهني يف نصف بيت , إىل أن وجدته بعينه لبعـض البغـداديني 
و لتشابه  (2)« ا حتمًافكثر تعجـيب, و عـزمت على أال أحكم على املتأخر بالسرق من املتقدم حكًم

. وسيتم طرقها الحقًا, وغري ذلك حدة والتلمذة و طبيعة الشعرالوااألشعار أسباب كثرية كالبيئة 
 . ال يدخل يف السرقة , فكما وقع املعىن للمتقدم وقع للمتأخر" املواردة"ومصطلح 

 :  )*(ذ ْخاأَل- 1-3-2
ول الشاعر بيتًا ناذ يف االصطالح هو تـواألخ (3)«َتناَوْلُتُه : َأَخْذُت الشَّْيَء آُخُذُه َأْخذًا »يف اللغة       

و هذا املصطلح  , وِجُب له امَلْدَح أو الذَّمَّوِنيَُّة اآلِخذ وطريقة َأْخِذِه هي اليت ُت,ه إىل شعره أو أكثر وَضّم
" السرقة " على مصطلح " القاضي اجلرجاين"و " ابن قتيبة" ُهُرو قد كان ُيْؤِث (4)«هو أقرب إىل التوارد» 
 .املذموم  ومنهاجريح , و تنضوي حتته عدة مصطلحات منها املمدوح عن الت ِدْعُبا فيه من الَمِل

 :و يتفرع هذا إىل مصطلحات كثرية هي :األخذ املمدوح -1-3-2-1
كل شيء َجَعْلَته يف وعاء فقد  »يعين أن  يف اللغة التضمني :اس ـَبِتني واالْقِمْضالتَّ -1-3-2-1-1

أي يف ,وَأْنَفْذُتُه ِضْمَن كتايب.شتمل عليه وكان يف ِضْمِنها أي ما,اُبكماَتَضمََّنُه كت وفهمُت...َضمَّْنَتُه إياه

                                                 

دط ,العراق , دار الرشيد للنشر  , جعفر الكتاين : تح , اعة الشعر حلية احملاضرة يف صن: أبو علي حممد احلسن بن املظفر احلامتي  -1
 .42ص ,  9757, 

  .955الصناعتني , ص -2

مصطلحات نقدية : الشاهد البوشيخي: «وهو على العموم يعّد قادحا يف أصالة اآلخذ »مل يسلم من القدح"األخذ"حىت مصطلح )*( 
 . 22,ص  9772,  5ر قلم ,فاس , املغرب ,طللجاحظ , دا" البيان و التبني " و بالغية يف 

 ., و هذا من طبيعة احلياة و أغلبه يأيت عن غري وعي 57,ص 9العمدة , ج «لوال أن الكالم يعاد لنفد  »:وقال ابن رشيق
 (. أخذ) مادة , الصحاح  - 3

 5339دط ,, سوريا–ب العرب , دمشق جتليات التناص يف الشعر العريب , منشورات احتاد الكتا, النص الغائب : حممد عزام  - 4
 .                          955,ص
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ي آخر شعرك ـقصدك إىل البيت من الشعـر أو القسيم فتأيت به ف» أما يف االصطالح فهو .  (1)«َطيِّه 
 . (2)« أو يف وسطه كاملتمثل 

ضمن لتستشهد به وتقوي  معناك وال يكون يف أول الشعر ألنك تورد معناك مث تأيت بالبيت املت      
اء وقد توسع التضمني ليشمل النثر كذلك سو( 3)«التنبيه عليه إن مل يكن مشهورا عند البلغاء »وجيب 

َقَبْسُت : ُيقال . شعلٌة من نار ؛وكذلك امِلْقباس: الَقَبُس  »ففي اللغة  أما االقتباس .ُمَضمَّنًا أو ُمَتَضمَّناًً 
واْقَتَبْسُت منه ِعْلمًا أيضًا  ,وكذلك اْقَتَبْسُت منه نارًا .عطاين منه َقَبسًا أ أي,سًا َفَأْقَبَسِني منه نارًا َأْقِبُس َقْب

أن تدرج كلمة من القرآن أو آية منه يف الكالم »هو واالقتباس يف االصطالح .  (4)«.أي استفدته ,
و احلديث الشريف باالقتباس ألن  و يبدو أهنم خصوا القرآن الكرمي (5)«تزيينا لنظامه تفخيما لشأنه 

, اجلذوة: القبس » (: لسان العرب)فيهما نورا تضفيه على املعىن الذي أردت تقوية حجته فقد ورد يف 
حىت أورى قبسا لقابس أي : وهي النار اليت تأخذها يف طرف عود , ويف حديث علي رضوان اهلل عليه 

 [ 35:النمل]﴾                       ﴿       : اىل اهلل تع وقال, (6)«أظهر نوًرا من احلق لطالبه 
 .االحتجاج له  ة بالغة ملعناك الذي أردَتجَّومها ُح,  اٍءَيِضو وٍرمها إضفاء ُناُؤَففإْض

ويف , (7)«الَقراَبُة : بالكسر والضم, والنِّْسَبُة, حمركٌة,َسُبالنَّ » اللغة يف :ب اُسَنالتَّ -1-3-2-1-2
لكنه شديد اخلفاء حبيث ختتلف , األبيات الشعرية وانتساب بعضها إىل بعض االصطالح هو تقارب
القاضي "َعّده  و. (8) وقد تتفق املعاين وختتلف املعارض, وتتفق األغراض واملقاصداأللفاظ والظواهر 

 :من السرقة اخلفية يف مثل قول لبيد " اجلرجاين
  ـُعاِئَدالَو دُُّتَر مًاْوَي دَُّبو اَل      ُعاِئَدَو الَِّإ وَنُلْهو اأَل اُلا امَلَمَو

 :وقول األفوه األودي 
 (9) عاُرَتْسُم ٌبْوَث ِءْرو حياة امَل      ٌةـَعُمْت ٍمـْوَق ــُةَمْعـا ِنَمنَِّإ

                                                 

 (.ضمن ) مادة , الصحاح  - 1
 . 50, ص 9العمدة , ج -2
 . 093سابق , ص  مصدر: اخلطيب القزويين  - 3
 ( .قبس ) مادة , الصحاح  - 4
   04 -00ص, مرجع سابق : عبد احلليم ريوقي  - 5

 ( .سقب) لسان العرب , مادة  - 6

  (.نسب ) مادة , القاموس احمليط  -7

 .177 -174ص ص, الوساطة :ينظر   - 8
 .952ص, الوساطة  - 9
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أو املصاب بفقد أحد األحبة  اصة عند الِكَبرخبو, هذان املعنيان متقاربان و هذه املعاين شائعة       
 .عن السرقة "التناسب"كان الثاين أخذ من األول فاملعىن مباح أخذه وهذا ُيبعد األقارب, وإن أو
َجَلَبُه ...َسْوُق الشَّْيِء من َمْوِضٍع إىل آخر: اجَلْلُب »يف اللغة  :اق َحْلِتب و االْساَلِتْجاال-1-3-2-1-3

اللََّحُق  »و, (1)«.ِبَمْعىًن,  واْجَتَلْبُتُه يإىل َنْفِس وَجَلْبُت الشَّْيَء, واْجَتَلَبُه, َيْجُلُبُه َجْلبًا وَجَلبًاوَيْجِلُبُه 
أي , بالفتح, وكذلك َلِحَق ِبِه وَأْلَحَق َلحاقًا, َلِحَق الشَّْيَء وَأْلَحَقُه.  اإلْدراُك:  واللُُّحوُق واإِلْلحاُق

با ال يرامها عي وبعض العلماء» " :احلامتي" وأما يف االصطالح فيحدد مفهومهما قول,  (2)«. َأْدَرَكُه
ووجدت يونس بن حبيب وغريه من علماء الشعر يسمى البيت يأخذه الشاعر على طريق التمثيل فيدخله 

ه ال عيب فيما ا كان األمر كذلك , فلعمري إنفال يرى ذلك عيبا ,وإذ( اجتالبا و استلحاقا)يف شعره 
يدعم هبا معناه وستشهد لي ها إىل شعرهويضمبيتا أو أبياتا  ويستلحق الشاعر جيتلبقد ف. (3)«هذه سبيله 

 .زورًا" السرق" يطلق مصطلح ال معناه الذي أراده فُيتهم ظلما بالسرق , فوجب التّريث و التأكد حىت 
يقال فالن َيْحَتِذي على ِمثاِل فالٍن إذا ...َفَعل ِفْعَلُه: ُهَوْذا َحَذَح » يف اللغة :اء َذِتاالْح -1-3-2-1-4

ويف االصطالح هو اتباع شاعٍر شاعرًا آخر يف شعره ثأثرًا وإعجابًا به سواء , (4) «.اْقَتَدى به يف َأْمِرِه
 :يف اخلمر " أيب نواس"أن قول " مهلهل بن ميوت"ادعى  ما كان قاصدًا أم غري قاصد ومثال ذلك

  اِءَمَس ُفُتوِق ْنِم وٍرُن اُقُطَسا      َتَهنََّأَك ىتََّح ـاُميَّا اأَلَهوَنُد ْتَتَأ
 :من قول جرير  أخوذم

  (5)َغَماِم ُمُتوِن ْنِم دََّرَحَت  َبَرٌد        ُهنََّأَك رٍَّغى َأَلَع اُكَوي السِِّرْجَي
 (6)«احتذاء املثال َيِعيشتركان فيه إال إذا ادُّ» أنه ال يوجد أي شبه " القاضي اجلرجاين" حيث يرى

واحد وهو أن يأخذ الشاعر مبذهب غريه يف التفكري  التأثر و احتذاء املثال كلمتان مترادفتان على معىن»و
. (8)قـد سبق الغربيني فـي التفرقة بني السرقة والتأثر" القاضي اجلرجاين"وبذلك يكون  (7)«أو التعبري
 .و االحتذاء قد يكون عن قصد وقد يكون عن غري قصد وكالمها ال يدخل يف السرقة. (8)والتأثر

                                                 

 (.جلب ) مادة , لسان العرب - 1

 (.حلق ) مادة , لسان العرب - 2

 .27احلامتي , مصدر سابق , ص - 3
 (.حذا ) مادة , لسان العرب  - 4

 .975الوساطة , ص  - 5

 .975ص, الوساطة  - 6

 .043ص . 9750القاضي اجلرجاين و النقد األديب , اهليئة املصرية العامة للكتاب مصر , دط , : عبده قلقيلة  - 7
 . 043ص, املرجع نفسه  - 8
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االختالس يف و,  (1)«اأَلْخُذ يف ُنْهَزٍة وُمخاَتَلٍة : اخَلْلُس »:"ابن منظور" قال :س اَلِتاالْخ-1-3-2-1-5
خفي ال يفطن له إال  فهو (2)«أخذ املعىن ونقله إىل غرض جديد   »إىل  الشاعر االصطالح هو أن َيْعَمَد

أن  وحىت ال يغرك من البيتني املتشاهبني» " :القاضي اجلرجاين"من كان بعيد النظر دقيق املالحظة قال فيه 
فإن الشاعر احلاذق إذا علق  و ذلك افتخارًا وأن يكون هذا هجاًء ,واآلخر مدحيًا يكون أحدمها نسبيًا

كل هذه , (3)«صنفه وعن وزنه و نظمه و عن رويه وقافيته ه واملعىن املختلس عدل به عـن نوعـ
املدح ,ومثال ذلك قول  و هذا ما يوجب لآلخذ ري التفطن لهالتغيريات اليت ُيحدثها اآلخذ جتعل من العس

 " :ريَِّثُك"
 (4)يِلِبَس لُِّكى ِبَلْيي َلـا      َتَمثَُّل ِلَمنََّأَكا َفَهَرْكى ِذَسْنَأُأِريـُد ِل

 :أخذه أبو نواس 
 (5)ـاُنَكَم ُهْنَيْخُل ِم ْمَل ُهنََّأَكَف      اُلُهَثِم وِبُلَمـِلٌك َتَصوََّر يف الُق

 .على حذق اآلخذ و فطنة الناقد دليل  هوفإذا صح هذا األخذ ف
َلَقَطُه َيْلُقُطُه َلْقطًا , أْخُذ الشَّْيِء من األرض: اللَّْقُط »يف اللغة  :يق ِفْلاط والتََّقِتاالْل-1-3-2-1-6

أخرى وهو َأْن َتُضمَّ ُشقًَّة إىل , َلَفْقُت الثَّْوَب َأْلِفُقُه َلْفقًا » و,  (6) « .َأَخَذُه من األرض: واْلَتَقَطُه
وهي ترقيع األلفاظ , وتلفيقها واجتذاب » :قوله يف " احلامتي" ماعّرفهويف االصطالح  (7)«َفَتِخيَطُهما 

 :الكالم من أبيات حىت ينظم بيتًا , فمن التلفيق قول يزيد بن الطثرية 
  ْهُلاِبَقي ُيوِنُد ِسْمالشَّ اَعَعُش نََّأَك      ُهرَفي ُمْقِباًل َغضَّ َطآِنا ما َرَذِإ

 " : مجيل"من قول ( إذا ما رآين مقبال)فقوله 
 َعَرُفوِني  ْدوَق ؟اَذَه ْنَم وَنـوُلُقَثِنيَّـٍة      َي ْنِم عًااِلي َطِنْوَأا ما َرَذِإ

 " :جرير"فمن قول (غض طرفه)وقوله 
ـًا َب اَلَف      ـرٍيَمُن ْنِم َكنََّفُغضِّ الطَّْرَف ِإ   بَاـاَلَت  و ال ِكْغَلَكْعب

 " :عنترة بن عكربة الطائي"فمن قول ( كأن شعاع الشمس دوين يقابله)وقوله 
                                                 

 (.خلس ) مادة , لسان العرب  - 1

 . 007ص , مرجع سابق, قلقيلةعبده  - 2
 .957-955الوساطة , ص  - 3
 .957الوساطة , ص - 4
 .957صالوساطة ,  - 5
 (.لقط ) مادة , لسان العرب - 6

 (.لفق ) مادة , الصحاح  - 7
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 (1)ِقَبِلي َتـُدوُر ْنِم َسْمالشَّ نَّـَأَك      ينَِّع تي َأْعـَرضِنإذا َأْبَصرْت
عليه من إجهاد فكره و نفسه يف مجع شتات  َنَوْهمن كّد فكره كان َأ معىًن هذا الشاعر َلِئْن َنَظَم      
يف  إمنا هو من فعل املبالغني ,وال يوجد شاعر يفعل ذلك  ,املعاين ولئن ُطلب منه ذلك ما كان يفعل هذه

 .و َلْيَتَها كانت سرقة  تقصي السرقة
: ومنه قوهلم. َتَفرََّق من ُأُموِرِه اوَجَمَع مأي َأْصَلَح , َلمَّ اهلل َشَعَثُه »يف اللغة   :ام َمـْلاإِل-1-3-2-1-7

إحاطة الشاعر  »واإلملام يف االصطالح هو  , (2)«.أي َتُلمُّ الناَس وَتُربُُّهم وَتْجَمُعُهم, َلُموَمٌةإن داَرُكم 
وإيراده يف صياغة جديدة ختفي األخذ وُتخرج الشاعر من دائرة االهتام , باملعىن احملتذى حبيث يدل عليه

 :أيب الشيص »  كقول" النظر واملالحظة"من " ابن رشيق" عّدهوقد ,  (3)«. بالسرق
         ُموَّي اللُِّنْمُلَيْل؛ َفِكِرْكِذا ِلبًُّح         ًةيَذِذَل واِكيف َه َةالَمامَل ُدِجَأ                
 : وقول أيب الطيب                 

 (4) ؟       ِإنَّ املالَمَة فيه من َأْعـداِئِه ًةـالَمفيه َم بُِّحو ُأ ُهبُِّحأَُأ                
 ".النظر واملالحظة "ويبدو أن اإلملام أظهر من 

وَصَرَف أَلْهِلِه ...َتْصِريُف الرياح َصْرُفها من ِجَهٍة إىل ِجَهٍة »  اللغةيف :اف َرِطاالْص -1-3-2-1-8
صرف الشاعر » هو" احلامتي"عند  يف االصطالح االصطرافو (5)« َكَسَب وَطَلَب : َطَرَفَيْصِرُف واْص
 ريًاِثر َكان ُكَثّيأو ثالثة لغريه, فيضيفها إىل نفسه, ويصرفها عن قائلها وك أوبيتني ه وقصيدته بيتًاإىل أبيات

فالشاعر قد يصرف إىل نفسه " ابن رشـيق " أما عند , (6)«مجيل إىل نفسه و يهتدمه  ما يصطرف شعَر
فهو  ه مجلًةفإن صرفه إليه على جهة املثل فهو اجتالب واستلحاق و إن ادعا »نفسه شعر غريه 

ادعاه لنفسه  يتمثل بشعر غريه فهذا هو االجتالب واالستلحاق أما إنفالشاعر قد يستشهد و (7)«انتحال
امُلْصَطِرف قد ُيْحِدُث بعض التغيري يف األبيات اليت يصطرفها إلخفائها أو و .لنفسه فذاك انتحال و سرقة

 .لتتواءم وقصيدته

                                                 

 .  79 -73مصدر سابق , ص : احلامتي  - 1
 (. ملم) مادة ,  الصحاح - 2

 .973ص,مرجع سابق , أمحد مزدور  - 3
 . 547 -77ص,  5العمدة , ج - 4

 (.صرف ) مادة , لسان العرب  - 5

 . 39مصدر سابق , ص : احلامتي  - 6
 . 540ص ,  5العمدة , ج - 7
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َهَدَمُه َيْهِدُمُه َهْدمًا وَهدََّمُه فاْنَهَدَم وَتَهدََّم , اءَنَنِقيض الِب: ُماهَلْد » يف اللغة :ام َدِتاالْه -1-3-2-1-9
افتعال من اهلدم , فكأنه هدم البيت من الشعر ,ألن » هو يف االصطالح االهتدامف ,(1)«وَهدَُّموا ُبيُوَتُهم 

حنو قول »  ,(2)«يه البيت من الشعر يسمى بيتا ألنه يشتمل على احلروف كما يشتمل البيت على ما ف
 :النجاشي 

      اِنَثَداحَل ُدا َييَهِف ْتَمَر ـٍلْجوِر      ٍةيَحِحَص ٍلْجِر ِنُت َكِذي ِرْجَلْيو ُكْن
 : القسيم واهتدم باقي البيت فجاء باملعىن يف غري اللفظ فقال "كثري" فأخذ  

 .(3)« ِتلَُّشَف ورجل رمى فيها الزماُن                
ُسِلَخ  شاٌة: وامَلْسُلوُخ. وَنَزَع, َكَشَط: َكَنَصَر وَمَنَع,َسَلَخ » يف اللغة :خ ْلالسَّ -1-3-2-1-11

أخذ بعض املعىن, مأخوذ ذلك من سلخ اجللد » هو  يف االصطالح السلخف (4)« َمَضى: الشَّْهُر-و,ِجْلُدها
 .(5)« اجللد الذي هو بعض اجلسم املسلوخ 

أن يؤخذ املعىن : يت عشر نوعا, لكنه ذكر منها إحدى عشر فقط , فمنهاإىل اثن" ابن األثري"وقسمه       
أن يـؤخذ املعىن , ويستخرج منه ما يشبهه, أن يؤخذ املعىن دون اللفظ, أن يؤخذ املعىن و بعض اللفظ

 :قول بعض شعراء احلماسة» , و مثال عن النوع األول  (6)وغري ذلك من األنواع,و يعكس 
 اْمِرٍئ َغْيِر َطاِئِل  لِّي      َبِغيٌض إىل ُكِننَّي َأِسْفَنا ِلي ُحبًِّناَدَز ْدَقَل

 :أخذ املتنيب هذا املعىن واستخرج منه معىن آخر إال أنه شبيه به فقال 
 (7)ُلـاِضي َفنَِّأي ِبلِ ُةاَدـَهالشَّ َيِهَف      ٍصاِقَن ْني ِمِتمََّذَم َكْتَتا َأَذِإَو

َكَشَفُه ,َرْفُعَك الشْيَء َعمَّا ُيَواِريِه وُيَغطِّيِه  »لكشف يف اللغة هو ا :املعىن  ُفْشَك-1-3-2-1-11
إظهار املعىن يف بيت شعري  هووأما يف االصطالح ف.  (8)«. وَكشََّفُه فاْنَكَشَف وَتَكشََّف, َيْكِشُفُه َكْشفًا

 " :القيس امرئ"فمن ذلك قول   (9)«إبرازه بزيادة منه تزيده نصاعة وبراعة »  شعري أو أبيات و

                                                 

 (.هدم ) مادة , لسان العرب  - 1

 . 34مصدر سابق , ص :احلامتي  - 2
 . 547, ص  5ج, العمدة  - 3
 (.سلخ ) مادة , القاموس احمليط  - 4

 . 555,ص  0مصدر سابق ,ج: ابن األثري  - 5
 . 504املصدر نفسه , ص: ابن األثري :ينظر  - 6
 . 504بق , ص مصدر سا: ابن األثري  -7
 (.كشف ) مادة , لسان العرب  - 8

  . 73مصدر سابق , ص : احلامتي  -9
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 ُمَضهَِّب  اٍءَوِش ْنُقْمنا َع ُنْحا َنَذَأُكفَّنا      ِإ اِدَياجِل اِفَرْعَأَنُمشُّ ِب
 :بعده " عبدة بن الطبيب"وقال 

  يُلـاِدَنا َميَنـِدْيَأِل ـنَُّهاُفـَرْعَأ      ٍةَموََّسُم ٍدْرى ُجَلا ِإَنْمُق َةمََّث
 .(1)« فكشف املعىن وأبرزه 

 املوازنةوأما يف االصطالح ,  (2)«وحاذاُه , وقاَبَلُه, عاَدَلُه: َواَزَنُه »يف اللغة  :ةَناَزَوُمـلا-1-3-2-1-12
 :قول كثري » حنو (3)«َأْخُذ ِبْنَيِة الَكالم  »هي  املوازنة

 ايَضِرَم يٌضـِرَم ـوُدُعَي َفْيوَك   ا ُعْدَتَنا     َما َفَنْضِرَم ـوُلُقَت
 :ين تغلب وازن يف القسم اآلخر قول نابغة ب

 (4) ـياَلِخَب ـيٌلِخَب يـُبِعَي َفْيوَك      نَيِمَلْعَت ْدَق  ِكِلْخُبا ِلَنْلِخَب

 .فاملوازنة هي أخذ بنية الكالم 
أمل يكون بالعني توال (5)«َتَأمُُّل الشيء بالعني »لغًة هو  النظر :ةَظَحاَلر وامُلَظالنَّ-1-3-2-1-13

ْيِنِه من َأيِّ جاِنَبْيِه َنَظَرُه ِبُمْؤِخِر َع :إليه ُظُه َلْحظًا وَلَحظانًا وَلَحَظَيْلَح »وَلَحَظ الشيَء , أوبالعقل
وهذه ضروب دقيقة قلما ترد » :قال احلامتي  (6)« )*( وهو َأَشدُّ اْلِتفاتًا من الشَّْزِر, َيِمينًا َأو ِشمااًل,كان

 .(7)«املدارك من اإلشارة إىل املعىن وإخفاء السرق 
 :قول السموأل » وحنو ذلك          

  يُلِسَت وِفُيالسُّ ِرْيى َغَلَع ْتَسْيا      وَلَنوُسُفُن وِفُيالسُّ دِّى َحَلَع يُلِسَت 
 : وينظر إليه قول زهري          

 ( 8)ُلْتم الَقاُهاَيَنَم ْنِم يـاًلِبوا َقاُنوَك       ـْمِهاِئَمِدى ِبَفـَتْشُيوا َفُلَتْقُي ْنِإَف

                                                 

 .  529, ص  5ج, العمدة  -1
 (.وزن ) مادة , القاموس احمليط  - 2

 . 33ص , مرجع سابق, بدوي طبانة - 3
  . 523- 547, ص  5ج, العمدة  - 4
 (.نظر ) مادة , الصحاح  - 5
هو : هو َنَظٌر على َغْيِر اْسِتواٍء مُبْؤِخِر الَعْيِن؛ وِقيَل: كَنَظِر امُلعاِدي امُلْبِغِض؛ َوِقيَل, ِفيِه ِإْعراٌض: َظٌر َشْزٌرَن »:ورد يف لسان العرب )*(

 (.شزر ) مادة  «وأْكَثُر ما َيِكون النََّظُر الشَّْزُر يف حاِل الَغَضِب ...النََّظُر عن َيِمنٍي وِشماٍل

 (.حلظ ) مادة , لسان العرب  - 6

 . 73مصدر سابق , ص :احلامتي  - 7
 . 75 – 73املصدر نفسه, ص  - 8
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  ويف االصطالح  (1)«َتْحِويُلُه من َمْوِضٍع إىل َمْوِضٍع : َنْقُل الشَّْيِء »يف اللغة   :ل ْقالنَّ-1-3-2-1-14
املعىن عن وجهه الذي وجه له , واللفظ عن طريقه اليت سلك به فيها إىل غريه إخفاء للسرق » هو نقل

 ., وقد سبق ذكره " ابن رشيق"عند والنقل هو االختالس  (2)«واالحتذاء وتورية عن اإلتباع واالقتفاء 
ْيُط ُيْنَظُم ِفيِه اخَل: والِعْقُد. ِقالَدٌة: والُعْقَدُة...َنِقيُض احَللِّ »لغًة هو  ُدْقالَع: د ْقالَع-1-3-2-1-15

 ُمْظهو َناالصطالح  يفو (3)« اتََّخَذ ِمْنُه ِعْقدًاوقد اْعَتَقَد الدَُّرَر واخَلَرَز وَغْيَرُه إذا . وَجْمُعُه ُعُقوٌد,اخَلَرُز
ومن الشعراء املطبوعني طائفة ختفي السرق وتلبسه اعتمادا على منثور » " :احلامتي"قال  من الكالم املنثور

 (4)«املواعظ والواقعة و اخلطب البارعة لأللفاظ املوجزة والفقر الشريفة الكالم دون منظومه واستراقا 
ان ذهبا ,أو ذاب الذهب لكان مخرا , فنظمه الشاعر ولو مجد اخلمر لك: قول الرشيد » ومثال ذلك 

 :فقال 
  (5)اًل ـاِئـبًا َسَهـا َذَنَل ْتاَلَكدًا      َفاِمبًا َجَهـا َذَهو َزنَّـا َل

إن وجد املعىن اللطيف يف املنثور من الكالم أو يف اخلطب والرسائل فتناوله وجعله » واآلخذ احلاذق 
 .م أن يسبكه سبكا حمكما ُيعجب املتلقي ويبعث يف نفسه الدهشةوامله(6)«شعرا كان أخفى وأحسن 

َعَلى  آِخَرُه َردَّ: َعَكَس الشَّْيَء َيْعِكُسُه َعْكسًا فاْنَعَكَس »يف اللغة   :ب ْلس والَقْكالَع -1-3-2-1-16
هو " ابن رشيق"س عند العك أما يف االصطالح فإن (8)« َتْحِويُل الشَّْيِء َعْن َوْجِهِه: الَقْلُب »و  (7)«َأوَِّلِه 

ومن لطيف السرق ما جاء به على وجه » :حيث قال " القلب" "القاضي اجلرجاين" هو ما مساه 
قول ابن أيب قيس و » سرقة حنو من لطيف األخذ لكان أفضل و هذا ال يعّد: ولو أنه قال   (9)«القلب

 :يروى أليب حفص البصري 
 ِرـاِدالَغ يـِمِئاللَّ ِةَلـِزْنَمِب ـْمُهْنِم      ْموُفُهُيُض لُُّحيُت يف خلف َيِقو َب                 

                                                 

 (.نقل ) مادة , الصحاح  - 1

 . 75, ص مصدر سابق: احلامتي  - 2
 (.عقد ) مادة , لسان العرب  - 3

 . 75مصدر سابق , ص : احلامتي  - 4
 9755,  9لبنان ط –علي مهنا , دار الكتب العلمية , بريوت  عبدآ ,: البديع يف البديع يف نقد الشعر , تح : أسامة بن منقذ  - 5

 . 030, ص 
 . 994-990دت , ص , 0االسكندرية القاهرة ط–حممد زغلول سالم,منشأة املعارف:عيار الشعر, تح:ابن طباطبا العلوي - 6
 (.عكس ) مادة , لسان العرب  - 7

 (.قلب ) مادة , لسان العرب  - 8

 . 957الوساطة , ص  - 9
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  (1)ِراآلِخ اِزَرالطِّ َنِم وِفُناأُل ِسُفْط      ْمُهـاُبَسْحَأ ٍةيَمِئَل وِهُجالُو ـوِدُس
 :فالبيت الثاين جاء عكسا لبيت حسان بن ثابت 

  (2)ِلوَّاأَل اِزَرالطِّ َنِم وِفُناأُل ـمُُّش       ْمُهاُبَسْحَأ ٌةمَيِرَك وِهُجالُو يـُضِب
 : األخذ املذموم -1-3-2-2
: وَتغاَوَر الَقْوُم...َدَفَع َعَلْيُهم اخَلْيَل: َأَغاَر َعَلى الَقْوِم ِإغاَرًة وغاَرًة » يف اللغة :ة اَرَغاإِل -1-3-2-2-1

الشاعر بيتا و خيترع معىن مليحا  أن يصنع» هي ويف االصطالح اإلغارة (3)«أغاَر َبْعُضُهم َعَلى َبْعٍض 
فيتناوله من هو أعظم منه ذكرا و أبعد صوتا , فريوى له دون قائله , كما فعل الفرزدق جبميل وقد مسعه 

 :ينشد 
 وا ـُفّقَو اِسى النََّلا ِإَنَأَمْوَأ ُنْحَن ْنا      وِإَنَفْلَخ وَنرُيِسا َيَنْراِسَم اَسى النََّرَت

فغلب الفرزدق على البيت و مل , يف بين عذرة ؟ إمنا هو يف مضر وأنا شاعرها مىت كان امللك: فقال
 .ار عليهَغدون استسالم امُل وقوًة واإلغارة هي األخذ قهرًا  (4)«وال أسقطه من شعره " مجيل"يتركه 

. ِبَمْعىًن, َعَلْيِه َغَصَبُه و, َغَصَبُه منه: َنُقوُل. َأْخُذ الشَّْيِء ُظْلمًا »ُلَغًة هو  :ب ْصالَغ -1-3-2-2-2
بالشمردل » والغصب مثل اإلغارة كما فعل الفرزدق  5« واالْغِتصاُب ِمْثُلُه؛ والشَّْيُء َغْصٌب وَمْغُصوٌب

 :الريبوعي وقد أنشد يف حمفل 
   ِمِقـاَلاحَل زَِّح ُرْيَغ يٍمِمَت َنْيوَب      ًةاَعوَط عًاْمَس ِطْعُي ْمَل ْنَم َنْيَب اَمَف

ويبدو أن  (6)«خذه ال بارك اهلل لك فيه : و اهلل لتدعنه أو لتدعن عرضك فقال : الفرزدق فقال له 
واملأخوذ منه هو الذي حيدد , الغصب واإلغارة شيء واحد فكالمها جماهرة باألخذ ومها ليسا بسرقة

 .الغصب من اإلغارة فإذا استسلم وتنازل فهو غصب وإن قاوم ومل يتنازل فهو إغارة
                (7)«َمَسَخُه اهلل ِقْردًا : َتْحِويُل ُصوَرٍة إىل ما هو َأْقَبُح منها ُيقال »امَلْسُخ ُلَغًة  :خ ْسامَل -1-3-2-2-3

 ,وهو قلب  هقلب الصورة احلسنة إىل صورة قبيحة , والقسمة تقتضي أن ُيْقَرن إليه ضد» هوويف الشِّْعر 
 

                                                 

 . 523, ص  5ج, العمدة  - 1
 . 54ص,  9ج,  الديوان: بن ثابت حسان  - 2

 (.غور ) مادة , لسان العرب  - 3

 . 543, ص  5ج, العمدة  - 4
 (.غصب ) مادة , الصحاح  -  5
 . 543, ص  5ج, العمدة  - 6
 (.مسخ ) مادة , الصحاح  - 7
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 : قول أيب متام»ول و هو املقصود باملسخ مثل فاأل (1)«الصورة القبيحة إىل صورة حسنة 
  َمَقاِتُل وَبُيالُع نَّى َأَرَي ْنِكوَل        ٌلَتَمْق َةيَصِرن الَفى أَََّرَي اَل ىًتَف

 :وقول أيب الطيب املتنيب 
  ِباِئَعِل َكْنِم اَنا َبمَّـَل ِمَتْقَأٍب      ِباِرَضِل َكْنِم اَنما َب نَّى َأـَرَي
ومن مل يقدر على قلب الصورة القبيحة إىل حسنة من  (2)«يشوه املعىن فقد شوه الصورة  فهو وإن مل

 .األفضل أن يدع ذلك 
اإلعانة إن كانت مبادرة من امُلعني فهي إعانة وإن كانت طلبا من املستعني فهي : ةـاَنَعاإِل -1-3-3

وقد تكون على سبيل ".املرافدة"و" اإلجازة "وُتعترب من َقبيل اهلبة ويتجلى ذلك يف مصطلحي , استعانة
وتصبح مثلها مثل التمليط الذي , املبارزة الشعرية واملنافسة وبالتايل خترج عن مفهوم اإلعانة واالستعانة 

 .واملستعني هو الذي حيددها أهي استعانة أم هي من قبيل التمليط وذلك حسب نيته وقصده, مّر بنا 
" اإلجازة عند و, (3)«َأْي َسوََّغ له ذلك , وََّز له ما َصَنَع وأجاَز له َج »يف اللغة  :ة اَزَجاإِل -1-3-3-1
ورمبا أجاز بيتا أو قسيما بأبيات ,بناء الشاعر بيتا أو قسيما يزيده على ما قبله  » هي " ابن رشيق" 

 : كثرية فأما ما أجيز فيه قسيم بقسيم فقول بعضهم أليب العتاهية 
 :                   أجز
 ا ـاَبوَط ـاُءامَل َدــَرَب                        
 

 ( 4)ا اَبـَرَش ــاُءا امَلـَذبََّح:                 فقال 
 .فهذه استعانة ألن املستجيز هو الذي طلب اإلعانة من امُلجيز 

 :أرق ذات ليلة فقال » فقـد " حسان بن ثابت"وقد ُيجاز بيت ببيت مثلما حدث لـ
 ا  َهوَلُصا ُأَنْبَنَتواْج وَعُرا الُفَنْذِخَأ      ْتَرَتا اْعَذِإ وِرُماأُل اِبَنْذَأ يَكاِرَتَم

 :فافعلي , فقالت : بلى قال: فقال أَوعندك ذاك؟ قالت, يا أبت أال أجيز عنك:وأجبل فقالت ابنته 
 ا َهوَلُس َةرَيِشيعاطون الَع اٌمَرا      ِكَناخَل ِنَع ٌسْرُخ وِفُرْعَمْلِل يُلاِوَقَم

 :فحمى الشيخ عند ذاك فقال: قال 

                                                 

 . 573ص ,  0جمصدر سابق ,: ابن االثري  - 1
 . 579 – 573ص ,  0جنفسه , املصدر - 2
 (.جوز ) مادة , الصحاح  - 3

 . 55, ص 5ج, العمدة  - 4
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   (1)اَهوَلُزُن اِءَمالسَّ وَِّج ْنِم ُتْلاَوَنا      َتـَهُتْفَدَر اِنـَنالسِّ ـِلْثِم ٍةَيـاِفوَق
واإلجازة . وهذه ُتعد إعانة ألن امُلجيز هو من بادر وطلب أن ُيجيز, مث أضافت ابنته بيتا آخر      

فمن معانيها , (2)«فالن أجاز فـالنا إذا سقى له أو سقاه :يقال » السقيمشتقة املعىن من اإلجـازة يف 
 .اإلعانة واالستعانة واملساعدة 

  (3)«االْسِتعاَنة :  االْسِتْرفاد, التَّعاُون: التَّراُفد, امُلعاَوَنة: امُلراَفَدة » ي اللغةـف :)*( ةَداَفَرُمـال -1-3-3-2
الشاعر صاحبه باألبيات يهبها له كما  نَيِعأن ُي» هي " ابن رشيق"ا كما عرَّفهصطالح يف االاملرافدة و, 

 :هلشام املرئي فأنشده قصيدته  أنشدين ما قلَت: قال جرير لذي الرمة 
 ا اَرَطالِق َحَنَتيُح و اْمالرِّ ُهْتَحى      َمَوْزُحِب ٍلَلَط ْنَع اَكَنْيَع ْتَبَن                

 :قل له : ى بأيب وأمي, قال بل: أال أعينك؟ قال: فقال 
 ااَرَبِك ًةَعَبْرَأ ـِدْجَماْل ـوَتُيُب      ٍميِمى َتلَِإ وَنُبـاِسـدُّ النََّيُع
 ا اَرَياخِل َةـَلَظْنَح مَُّث وعمـرًا      ٍدْعَس و آَل اَبَبـدُّون الرََّيُع
 ااَرَواحِل يِةَت يف الدِّْيَغْلا َأَمغوا      َكَل يُِّئْرا امَلـَهَنْيَب ُكـَلْهوَي

كال واهلل لقد :جيد, أعده فأعاده فقال : فلقيه الفرزدق فاستنشده فلما بلغ هذه قال 
هشام "فهذه إعانة وقد استرفد واستعان ,  (4)«هذا شعر ابن املراغة , علكهن من هو أشد حليني منك 

فرفده " كعبا"فأمر ابنه " زهري"بين ذبيان مع " نابغة"وكذا فعل , " ذي الرمة"على " جرير"بـ " املرئي
 . (5)وأعانه
فقد تأتيه فترات يعجز فيها عن نظم , م مىت شاء ُظْنو الشاعر ليس دائما يف حالة نشاط وليس َي      

وكذلك الناثر فقد يعجز أحيانا عن كتابة سطر أو سطرين و هذه حالة نفسية و بدنية , بيت واحد
 (6)دواعي وأوقات نظم الشعر "ابن قتيبة"ذلك وقد ذكر وللظروف احمليطة دور يف , تعتري اإلنسان

                                                 

 .  57 -55ص ,  5العمدة , ج - 1
 . 57, ص  5ج, العمدة  - 2
 ذا ماهذا املصطلح ُيَعدُّ َمِعيبًا ألن الشاعر املسترَفد يعتمد على غريه من الشعراء ويدل على َعْجِزِه على األقل يف بعض األحيان إ )*(

 .وهذا املصطلح بعيد عن السرقة ,قاَرنَّاُه بالشاعر املسترِفد الذي ُيَعدُّ رفيع املكانة الشعرية
 (.رفد ) مادة , الصحاح  - 3
 . 545, ص  5ج, العمدة  - 4
 .   545ص,  5ج, العمدة :ينظر  - 5

 . 79 – 57, ص  9مصدر سابق, ج, ابن قتيبة :ينظر - 6
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والرافد أو اجمليز مها أيضا قد تأتيهما فترات يعجزان فيها عن نظم بيت واحد وهلذا فاملرافدة و اإلجازة ,
 .رقةملكية تلك األبيات فإن ذلك ُيَعّد س( اجملاز)أو املستجاز(املرفََََد)ال ُتعدَّان عيبا إال إذا ادعى املسترفََد 

وذلك إن كانت  (1)«داء قدمي وعيب عتيق» " القاضي اجلرجاين"السرقة كما قال  :السرقة -1-3-4
وهناك الكثري من املصطلحات اليت ال تدخل يف السرقة وهذا املصطلح خطري جيب التحرز يف , سرقة اًلْعِف

 عاين اخلاصة وجيب  التأكدومما ُيشترط فيها أن تكون يف اللفظ و املعىن معا وأن تكون من امل. إطالقه 

وأنه مل يوردها على سبيل التمثل , من أن هذا البيت أو هذه األبيات ليست من خلط وغلط الرواة
. عند ذلك ميكن إطالق احلكم و حبذر شديد,  يبقى احتمال توارد اخلواطر واردًا وأخريًا, واالستشهاد

 :وهناك مصطلحات هلا داللة السرقة هي 
هو أن واالدعاء يف االصطالح ,  (2)«َزَعْمُتُه ِلي : ادََّعْيُت الشَّْيَء »يف اللغة  :اءَعدِّاال -1-3-4-1

ان ـك»  هذا املصطلح بغري الشاعر فمن صَّفقد َخ" ابن رشيق "أما : شعر غريه  لنفسه ينسب الشاعر
 : ويف ذلك قال البحتري (3)«ٍعدَّال يقول الشعر فهو ُم
 (4) ٍعدَّوُم ُهْلُقَي ْمـاَلَم ٍلـِحَتْنوُم      ـٍمِحْفُم ِنْيَب ْنِم ِرْعالشِّ اُةَوي ُغِنْتَمَر

َنْحاًل إذا أَضْفُت إليه َقْواًل قاله َغْيُرُه وادََّعْيُتُه , َنَحْلُتُه الَقْوَل َأْنُحُلُه َنْحاًل »يف اللغة  :الَحِتاالْن -1-3-4-2
هو َأْن َيْنِسب الشاعر إىل نفسه  و يف االصطالح, غريك فاالنتحال َأْن َتْنِسب إىل نفسك َقْوَل, (5)«عليه 

 : قول جرير» حنو ِشْعَر غريه
 ا يَنِعَم اُلـَزال َي َكَنْيَعوا      َوَشاًل ِبُرـاَدَغ َكبُِّلا ِبْوَدَغ يَنِذالَّ نَِّإ
  ؟ايَنِقى و َلَواهَل َنِم يَتِقا َلاَذَم :    ي ِل َنْلو ُق نَِّهاِتَرَبَع ْنِم  َنْضيََّغ                

 . (6)«ون على أن البيتني للمعلوط السعدي انتحلهما جريرُعِمْجفإن الرواة ُم 
حكى ابن سالم  أن عبيدة كان يزعم أن املفضل صنع بعض القصائد اليت »  مثل ما )*(النحل أواإلحنالف 

ويدخل هذا  (7)«أشعارهماختار ونسب ما صنع منها إىل رجال هو فيما صنع هلم أشعر منهم يف صحيح 
                                                 

 . 972الوساطة , ص  - 1
 (.دعا ) مادة , لسان العرب   - 2

 .540ص,  5ج, العمدة  - 3
   . 22ص,  مصدر سابق : بدوي طبانة  - 4

 (.حنل ) مادة , الصحاح  - 5
 542, ص  5ج, العمدة  - 6
 . ميكن أن نسميه التقويل أيضا ألن فيه تقويل الشاعر مامل يقل وقد يكون الشعر امَلُقول للمقوِّل)*( 

 . 07صدر سابق , صاحلامتي , م - 7
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والنحل ُيلحق بالسرقة ألن , هذا يف تزييف نسبة األشعار ألصحاهبا وبغض النظر عما يف نفس الناحل
والوزر واقع عليه وإذا كان امُلَقوِّل هو ناظم ,شروط السرقة تتوفر فيه إال أنه ينسبه آلخر ال إىل نفسه 

 .و تزييف وافتراءتلك األبيات امُلَقوَّلة فهذا ال يدخل يف السرقة وه
لقد  ولو تناول شاعٌر» :يف قوله " ابن رشيق"مصطلح قليل الشيوع ذكره : ةَتاَلَصُمـال -1-3-4-3

 الشاعر  ُذْخواملصالتة هي َأ (1)«ليلبسين ما تلبسا , لكان سارقا بل مكابرا مصالتا : طمح الطماح أو قوله
 . (2)بيتا شعريا لغريه بلفظه ومعناه

 ي االصطالح ـوف (3)«اْكِتتاُبَك ِكتابًا َعْن ِكتاٍب َحْرفًا ِبَحْرٍف  »ُلَغًة هو  ُخْسالنَّ  :خْسالنَّ -1-3-4-4
ىن وأكثر اللفظ ألنه مأخوذ من نسخ ـذ املعـال يكون إال يف أخذ املعىن واللفظ مجيعا أو يف أخ» 

  (5) :كقول الفرزدق واألول يسمى وقوع احلافر على احلافر  (4)«الكتاب 
 ُعاِجى اهلل َرَلي ِإنِّـا ِإَناِبَسْحَأا      ِبَهاُتَمُح ـامًاَئِل ابًاَسْحَأ ُلـِدْعَتَأ
 :وكقول جرير
 ُعاِجى اهلل َرَلي ِإنِّـا ِإَناِبَسْحَأِب  ا     َهاُتَمُح امًاَرِك ابًاَسْحَأ ُلـِدْعَتَأ

 : (6)ومن النوع الثاين قول بعض املتقدمني مادحا معبدا صاحب الغناء
  ِدَبْعَمِل الَِّإ ِقْبالسَّ اُتَبَصوما َق      ُهَدْعَب يُِّجْيَرو السُّ ٌسْيَوُط اَدَجَأ
 : مث قال أبو متام

  ِدَبْعَمِل الَِّإ ِقْبالسَّ اُتَبَصوما َق     ٌةـمَّاملغنني َج اِفَنْصَأ ُناِسَحَم
مما كان يف البيت  أشد ارتباطًابه و  يكون أكثر التصاقًا و أضاف له قسيمًا و اآلخذ إذا أخذ قسيمًا

  .املأخوذ منه فال يعّد ذلك عيبا 
حكى أبو عبيدة و غريه أن عبد اهلل بن الزبري دخل على معاوية » " :القاضي اجلرجاين"وقال       

 :فأنشده لنفسه 
 َيْعِقـُل  اَنَك ْنِإ ى َطَرِف اهِلْجَراِنَلَوَجْدَتُه      َع ـاَكَخُتْنِصْف َأ ْمَل َتْنا َأَذِإ

 َمْزَحُل  ِفْيعن َشْفَرة السَّ ْنُكَتِضيَمُه      إذا مل َي ْنأَ ْنِم ِفْيالسَّ دَّوَيْرَكُب َح
                                                 

 . 57قراضة الذهب , ص: ابن رشيق  - 1
 . 57ص, ينظر تعليق حمقق قراضة الذهب  - 2
 (.نسخ ) مادة , لسان العرب  - 3

 . 503مصدر سابق , ص : ابن األثري  - 4
 . 503املصدر نفسه , ص  - 5
 . 500املصدر نفسه , ص  - 6
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لقد شعرت بعدي يا أبا بكر , ومل يفارق عبد اهلل اجمللس حىت دخل معن بن أوس املزين : فقال له معاوية 
 :فأنشده كلمته اليت أوهلا 

ـّنا َتى أيِّـَلَع      ـُلَجْوَأي َلنِّي و ِإِرْدما َأ َكـُرَمَعَل  ُل وََّأ ُةـيَِّنو امَلـُدْغـ
أمل ختربين أهنا لك ؟ : حىت أتى عليها و هذه األبيات فيها فأقبل معاوية على عبد اهلل بن الزبري فقال 

 . (1)«املعىن يل واللفظ له و بعد فهو أخي من الرضاع و أنا أحق الناس بشعره : فقال
ألنه ليس بشاعر " ابن رشيق " ويف هذه احلالة ُيسمَّى مدعًيا كما ذكر ذلك , سرقة ظاهرة  وهذه      

وقد فطن إىل هذه احليلة للتهرب من العتاب , ومن حسن حظه َأْن كان له وقت كاٍف للتخمني يف حيلة 
أقرب ومن إىل أن فرغ من قصيدته , ولكن هذا التربير هو إىل املزاح " معن بن أوس "تنجيه مذ دخل 
 .د َعْبالنجاة من اللوم َأ

لوجدناه يدل على نوع من األخذ ميكن أن  –على األقل نظرًيا  –يف دعواه هذه  ناُهْقدَّولو َص      
 .؛ هذا له املعىن و اآلخر له اللفظ و الصياغة  )*("املشاركة " نسميه 

 :يقِرْسأسباب السرقة والتَّ-1-4
 :أسباب السرقة -1-4-1

 :األسباب اليت أدت إىل السرقة نذكرمن       
قلة أشعار بعض القبائل مما اضطرهم إىل النحل والتقويل ليلحقوا بالقبائل اليت هلا أشعار و وقائع كثرية  -

وذكر أيامها ومآثرها استقل بعض العشائر شعر ,فلما راجعت العرب رواية الشعر» :قال ابن سالم 
قوم َقلَّت وقائعـهم وأشعارهم فأرادوا أن يلحقوا مبن له  شعرائهم وما ذهب من ذكر وقائعهم وكان

 .(2)«الوقائع واألشعار فـقالوا على ألسـنة شعرائهم 
مث كانت الرواة بعد فزادوا يف األشعار » :دور الرواة يف التزيُّد وتزييف األشعار وحنلها قال ابن سالم -

ها أبناء الشعراء يف البوادي أو من غري أبنائهم أن األشعار اليت وضع" ابن سالم"ويرى ,  (3)«اليت قيلت 
 .فإن اكتشافها صعب على النقاد
                                                 

 . 937الوساطة , ص  - 1
يف هذا النوع , ويدخل     َلَخَدىن و هو ليس بشاعر , وطلب من أحد الشعراء صياغته يف بيت أو أبيات َللو اخترع أحدنا  مع)*( 

يف ذلك أيضًًا طلب املدح و اهلجاء و التغزل وسائر األغراض الشعرية مع شرط حتديد املعىن و اخلطوات اليت جيب أن يتبعها   
ب املرافدة , وبذاك فال أحد منهما يّدعي التفرد هبذه األبيات بل هي الشاعر الصائغ , وإن كانت دون حتديد دخلت يف با

 .مشتركة بينهما ومها فيها سواء 
      43,  ص 9مصدر سابق , ج: ابن سالم اجلمحي  - 2

 . 43املصدر نفسه , ص  - 3
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اإلعجاب بالعمل األديب يدفع ذوي النفوس الضعيفة إىل سرقته و انتحاله أما إن غيَّر فيه أو أورده على  -
ب يف ذلك األدي» سبيل االستشهاد فال عيب يف ذلك واإلعجاب يكون بالعمـل أو بصاحبه فتراه يقلد

موقفه و يف حركته و إشارته بل يف نربات صوته وخمارج حروفه و فيهم من حيفظ نتفا من مجـله 
 .فهذا التقليد ناشئ عن اإلعجاب  (1)«وتراكيبه

ويف هذه احلالة قد يضطر على األقل إىل " ابن قتيبة"الشاعر تأتيه فترات وأوقات جيبل فيها كما قال -
 .ِقالًّ قد يفعل ذلك أيضا للحاق بركب املكثرين و املشهورين وإن كان ُم, األخذ إن مل يسرق

نثر , م املنثورض, نظنقل املعىن من غرض إىل غر: أسباب السرقة منها" بدوي طبانة"وقد ذكر      
 ساليبأل طرق فت " أمحد مزدور"وأما ,  للسرقة ولكن هذه تعدُّ أساليب وليست أسبابًا, (2)املنظوم
الشرح , اختصار املعىن, الزيادة احلسنة يف املعىن: منها وذكر -قول أساليب األخذنواألفضل  -السرقة 
فمن ,أساليب و طرق األخذ هي  هذه ف,  (3)جتويد اللفظ والصياغة, تقسيم املعىن, تأكيد املعىن, والتفسري

 . ذلك ُرْزِوومن أساء فعليه  إحسانه  فله فضل فيها حسنأ
 :أسباب التسريق  -1- 1-4

 :هناك أسباب كثرية اجتمعت أدت إىل تفشي ظاهرة التسريق واالهتام بالسرقة منها      
صاحب املذهب " أيب متـام", مث " أيب نواس"اخلصومة بني أنصار القدمي و أنصار احلديث منذ ظهور  -

ته خصوم هذا املذهب سبيال إىل رد ذلك االدعاء خريا من أن يبحثوا للشاعر عن سرقا» اجلديد فلم جيد 
 . (4)«ليدّلوا على أنه مل جيدد شيئا و إمنا أخذ من السابقني مث بالغ و أفرط 

اخلصومة بني الشعراء أنفسهم و املنافسة فيما بينهم مما دعاهم إىل اهتام بعضهم بعضا بالسرقة كقول  -
 :  (5)بالسرقة البحتريَّ مًاِهتَُّم" ابن الرومي"

  ِبَلو الَك أِسالَب  يَدِدا َشصًِّل اَدَجه      َأُلاِئَسَو ْتـَدْكَأ ْنِإا ِففًَّع يُءِسُي
  (6)ِبَجي َلِذ ِرْيَغ ٍشْيَجِب ِماَلالَك ـرَّهم      ُحُبُلْسَيى َفَتْوى امَلَلَع ـرُيِغُي َحيٌّ

" ابن وكيع"و" احلامتي"والكشف عن املعاين املشتركة كما فعل , وإبراز قدرات احلفظ , حب الظهور -
 .و غريهم " العميدي"و " عبادالصاحب بن "و

                                                 

 . 997مرجع سابق , ص : بدوي طبانة  - 1
 . 595 – 979بدوي طبانة , املرجع نفسه , ص ص : ينظر - 2
 . 973 – 975أحسن مزدور ,مرجع سابق , ص ص : ينظر - 3
 . 027-025مرجع سابق , ص: حممد مندور  - 4
 . 054ص,  9755, دط , لبنان  –دار النهضة العربية بريوت : يف النقد االديب : عبد العزيز عتيق  - 5
 . 973ص,  9ج,  5335,  0ط, لبنان-دار الكتب العلمية بريوت, أمحد حسن بسج :شرح , الديوان : ابن الرومي- 6
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بشخصه »فـ " املتنيب"فكانت هذه من صفات , التباهي بالنفس و التكرب و اخليالء جيلب العداوة -
والعرف فـي خماطبة املمدوحني ورثاء ن كثريا ما يستخف بأصول اللياقة املتعاظم املتعايل فقد كا

 . فكان البحث يف سرقاته للحط من قيمته (1)« وكان املتنيب يعد نفسه الصوت واآلخرين الصدى,النساء
 .العالية اليت تبوأها جلبت له حسد احلساد" املتنيب"مكانة  -
فأنصاره بالغوا يف مدحه و تغاضوا عن أخطائه مما دفع خبصومه إىل " املتنيب"قيام خصومة كبرية حول   -

  .( 2)املبالغة يف تسريقه و غض الطرف عن إحسانه
تسعة » :قال" األصمعي"أن " املرزباين"غة يف التسريق والنأي عن املوضوعية ما ذكره و من املبال       

ذاك كل شعره  (3)«أعشار شعر الفرزدق سرقة وكان يكابر وأما جرير فما علمته سرق إال نصف بيت
وهذا يدل على التحيز املقيت وعدم املوضوعية , ومل يترك ,مسروق , و اآلخر مل يسرق إال نصف بيت

وهذا حتامل شديد من األصمعي وَتقوُّل على الفرزدق » :هذا اخلرب مير دون تعليق فقال "  رزباينامل"
فأما أن نطلق أن تسعة أعشار شعره سرقة فهذا حمال , وعلى أن جريرًا قد سرق كثريا ... هلجائه بأهلة 

صومة اليت بينهما فقوله ومهما كانت اخل, فهذه املبالغة ناشئة عن هوى و حتامل (4)«من معاين الفرزدق 
 .هذا مردود 

أنه ليس له معىن فاخترعه » ":أيب متام"معلِّـقا على " أيب علي السجستاين"قول " اآلمدي"وذكـر       
ولست أرى األمر على ما ذكره أبو علي » :على هذا الرأي بقوله " اآلمدي"وعلق  (5)«إال ثالثة معان
 .(6)«خمترعات كثرية وبدائع مشهورة  –عار الناس و معانيهم على كثرة مآخذه من أش –بل أرى أن له 

»(6). 
وهكذا فقد سيطرت األهواء و العواطف على عقول كثري من النقاد ,فمن اعتمد عليها ضل وأضل       

 : ومن اعتمد على العقل أهدى واهتدى , و النفوس بالذم أعلـق وإليه أميل قال اهلل تعاىل 
 .]20: يوسف[ ﴾                                    ﴿
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أساءت إىل األدب قبل أن تسيء إىل  –وليتها كانت سرقة  –وهذه املبالغة يف تقصي السرقة       
بالدوران يف حلقة مفرغة من معاين األقدمني وأساليبهم  » فقد كانت سببا يف اهتام أدبنا , اآلخذ

داب األخرى كأدب حي له شخصيته وتراثه وتعريض تراثنا الشعري القدمي للشك يف قيمته بالنسبة لآل
العريب إال بسبب سيطرة األهواء  نقدهذه الشكـوك اليت حامت حول ال وما  (1)«الفين املتجدد 

  .والعواطف على العقل و احلكمة 
 :  (2)النظر إىل السرق أو باألحرى األخذ يف قوله " ابن الوردي"وقد أحسن       

 ي ِرْيُت َسْدَمَح مَيِدُت الَقْقُف ْنِإَف ي       اِنـَعامَل َنُت ِمْعَطَتما اْسُق َرْسو َأ                
 ي ـِرْيَخا ِلو َذ مِيـِدالَق اُةاَوَسُم ي      ِبْسَحي َفـِلْبَق ْنَم ُتْيـاَوَس ْنوِإ
 ي ِرْيَط اُرَطي و َمِغَلْبَم َكِلـَذَف       ىًنـْعَم ـمََّتَأ مُيـِدالَق ـاَنَك ْنوِإ
 ي ِرْيَغ اِريـَنِد ْنِم يَّلَِإ ـبَُّحأَ  ي    ـِمباْس وَبُرْضامَل  َمَهْرالـدِّ نَِّإَف

 :أسباب تشابه األشعار / 2
 : أثر البيئة و اجملتمع -2-1

وكلما كانت , قد أدرك القدامى تأثري الظروف الطبيعية و االجتماعية يف األفكار و اإلنتاج األديب      
وإذا كان القوم يف قبيلة » ":أبو هالل العسكري"تقاربت األفكار حيث يقول   هذه الظروف متقاربة

خالقهم و مشائلهم تكون متضارعة واحدة , ويف أرض واحدة , فإن خواطرهم تقع متقاربة , كما أن أ
 :وأنشدُت الصاحب إمساعيل بن عبَّاد ,

  ِهلُِّظَأ َتْحَت اِسالنَّ اُةَرُس ْتاَنَك                        
 :فسبقين وقال 

 ِهاِتَرُس َقْوَف اِسالنَّ اُةَرُس ْتَدَغَف                        
د نظمه وقـ,  إىل النطق هبذا املعىن" أبا هالل"سبق " الصاحب بن عباد"فـ,  (3)«وكذلك كنُت قلُت 

كن ـيم ـِفَكر فأدى إىل تقارب النطق إن لذا إال بسبب تقارب المن قبل, وما ه" أبو هالل"
 .تطابقا,وما ذلك إال ناتج عن البيئة الواحدة والظروف االجتماعية الواحدة 

ليس ُيْشِكُل على أهـل العلم زيادُة الـرواة وال » عن النحل أنـه " ابن سالم اجُلمحي"و حيكي       
لـد الشعراء ما وضعوا ,وال ما وضع امُلَوّلُدون , وإمنا َعّضل هبم أن يقول الرجل من أهل البادية من و

                                                 

      540مرجع سابق , ص: حممد مصطفى هدارة  - 1

 . 53املرجع نفسه, ص  - 2
 . 533الصناعتني , ص  - 3
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فأهل البادية هم أقرب إىل شعرائهم من  (1)«,أو الرجل ليس من ولدهم فيشكل ذلك بعض اإلشكال 
غريهم من الرواة وامُلَولَّدين فإذا نظموا شعرا كان أقرب إىل شعر شعرائهم فيسبب ذلك بعض اإلشكال 

  .على النقاد للتفرقة بني صحيحه و منحوله  نظرا لشدة تقاربه 
مسعت قائال يقول إن » السرقة إن كانت يف املعاين العامة الشائعة فلو " القاضي اجلرجاين"و نفى       

وكيف لو عاود , و أسفى لفراق  !ال مرحبا بالشيب , وحبذا الشباب :فالنا الشاعر أخذ عن فالن قوله 
تشك يف  وما لذذُت العيش بعدهم ,وفاضت عيين صبابة لذكرهم ,حلكمت بـجهله ولـم !األحبة 
وقد يكون يف هذا الباب ما » : ويستطرد قائال ,فهذه أمور مشهورة متداولة ال سرقة فيها  (2)«غفلته 

كتشبيه ,تتسع له أمة و تضيق عنه أخرى ,ويسبق إليه قوم دون قوم ,لعادة أو عهد أو مشاهدة أو مراس 
و محرة اخلدود بالورد والتفاح وكثري  العرب الفتاة احلسناء بتريكة النعامة , ولعل يف األمم من مل يرها 

من األعراب من مل يعرفها , وكأوصاف الفالة , ويف الناس من مل ُيصحر , وسري اإلبل , و كثري منهم 
وهي أمور ,وهذه أمور قد تتسع يف أمة و تضيق يف أخرى حسب عادات كل جمتمع   (3)«من مل يركب 

 .ا ُتَورَّث األموال متقررة يف النفوس ترثها األجيال عن بعضها كم
أو موّرثة , ومن أهل احلضر من لـم يركب ,وهذه األمـور تكون ناشئة عن مشاهدة أو مراس      

ومل َيِسر يف الصحراء , ومل يشاهد األطالل ولكن جتد ذلك يف قصائده , ومثال ذلك تشبيه األطالل 
 : (4)" امرؤ القيس"باخلط الدارس و فيه قال 
 ي اِنَمَي يِبِسيف َع ـوٍرُبَز ـطَِّخي      َكاِنَجَشَف ُهُتْرَصْبٌل َأـَلملن َط

 : امت وقال ح
 ا ـَمَنْمَنُم ابًاَتِك يف رقٍّ َكطَِّخما      َكدََّها ُمًيْؤو ُن اًلاَلْطَأ ُفِرْعَتَأ
 :وقال اهلذيل 

 ي ِرَيْماحِل ُبـاِتالَك ُهُرُبـْزَي ا      ِبـَتالِك  ِمْسَرَك اَرَيالدِّ ُتْفَرَع
" الباقالين"و. وهذا التشبيه متداول بني الشعراء فال سرقة فيه وهناك أمثـلة كثرية ال حتصى عـددا      

وقد يتقارب سبك نفر من شعراء عصر » : يف تشابه اإلنتاج األديب فهو يقول  يرى أن للعصور دورًا

                                                 

 . 45 – 43مصدر سابق , ص : ابن سالم اجلمحي  - 1
 .973, ص  الوساطة - 2

 . 973الوساطة ,ص  - 3
 . 975الوساطة , ص  - 4
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فالظروف االجتماعية  (1)«ال قريبا وتتداىن رسائل ُكّتاب دهر , حىت تشتبه اشتباها شديدا و تتماثل متاث
والسياسية و حىت االقتصادية يف عصر ما تؤدي إىل تقارب الرؤى و األفكار و بالتايل تأيت األعمال 

 .األدبية متقاربة 
كالم العرب ملتبس بعضه ببعض , وآخـذ أواخره من أوائله » ونتيجة هلذه الظروف فإن       

إذا تصفحته و امتحنته , و احملترس املتحفظ املطبوع بالغة وشعرا من  واملبَتدع منه و املختَرع قليل ,
املتقدمني واملتأخرين ال يسلم أن يكون كالمه آخذًا من كالم غريه , وإن اجتهد يف االحتراس , وختلل 
طريق الكالم , وباعد يف املعىن , وأقرب يف اللفظ , وأفلت من شباك التداخل , فكيف يكون ذلك مع 

 .(2)«املتصنع واملعتمد القاصد  املتكلف
ومهما اجتهد املتكلم أن يكون كالمه جديدا غري مكرر فإن ذلك حمال فما بالك بالكالم املقيد       
اللهم إال إذا نطق بكالم غري معروف وال معهود , الذي له مسالك و أغراض معهودة حمفوظة( الشعر)

 .عقول فال هو يفهم نفسه وال يفهمه غريه فيخرج عن امل
بل يرث تعبريات وفقرا وأمثاال » إن اللغة يتوارثها جيل عن جيل و ال يرث مفردات اللغة فحسب       

إذ ذاك تتكرر التعابري و املفاهيم فيظن ظان أن األواخر أخذوا من , (3)«يفيد من استعماهلا يف كالمه 
ينهم  فليس على أحد فيه عيب إال إذا وقد أطبق املتقدمون واملتأخرون على تداول املعاين ب» األوائل , 

 .( 4)«أخذه بلفظه كله ,أو أخذه فأفسده , وقصر فيه عمن تقدمه 
ما علمت أين شاعر حىت » :قال " الرمَّاح بن ميادة"أن " األصمعي"عن   (األغاين)وروى صاحب       

 : واطأُت احلطيئة فإنه قال 
 لمـانه وجآذره عفا َمْسَحالن من سلمى  فخامره      متشى به ِظ

 :فواهلل ما مسعته وال رويته فواطأته بطبعي فقلت 
 فذو العش و املمدور أصبح قاويا      متشى به ِظلمـانه و جآذره 

 

 . (5)«متشى به ظلمانه و جآذره ,فعلمت أين شاعر حينئذ : فلما أنشدهتا قيل يل قد قال احلطيئة 
                                                 

 .972ص, دت , دط , مصر-دار املعارف, السيد أمحد صقر: تح,إعجاز القرآن : أبو بكر حممد بن الطيب الباقالين - 1
 . 57مصدر سابق , ص : احلامتي  - 2
 مصر   –اإلسكندرية  –مؤسسة الثقافة اجلامعية , (ء نقادا الشعرا) دراسات يف األدب اإلسالمي و األموي : عبداجلبار املطليب  - 3

 . 995, ص  5335دط ,        
 957الصناعتني , ص  - 4
 .77 – 77,ص  5مصر , د ط , دت , ج  -األغاين , تصحيح الشيخ أمحد الشنقيطي , مطبعة التقدم : أبو الفرج األصفهاين  - 5
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 .اء زفه هذا اخلرب فقد وافق شعره شعر احلطيئة دون علمه بهويبدو أن الفرح والسرور باديا على حمياه أثن
وهو يقارب مفهوم السرقات  )*("التناص"وقد ظهر يف العصر احلديث أو املعاصر مفهوم جديد هو       

إن النص ليس ذاتا مستقلة أو مادة موحدة , ولكنه سلسلة » " :ليتش"يف التراث النقدي العريب , يقول 
صوص أخرى , ونظامه اللغوي , مع قواعده ومعجمه مجيعا تسحب إليها كّما من من العالقات مع ن

إن شجرة نسب النص حتـما لشبكة غري تامة من املقتطفات .... اآلثار واملقتطفات من التاريخ 
 (1)«نص متداخل : وكل نص حتما , املستعارة شعوريا أو الشعوريا , واملوروث يربز يف حـالة هتيج

إن كل نص هو عبارة عن لوحة فسيفسائية من االقتباسات , وكل نص » " :كريستيفاجوليا "وتقول 
هو ذلك التقاطع داخل التعبري » :وتقول أيضا إن التناص  (2)«هو تشرب و حتويل لنصوص أخرى 

ويبدو أن أي نص سواء شعرا أو نثرا ال خيلو من ترسبات نصوص أخرى  (3)«مأخوذ من نصوص أخرى 
 .فية وهذا ما أشار إليه بعض النقاد العرب القدامى إْن ظاهرة أو َخ

التناص ينقسم إىل نوعني أساسيني مها التناص الظاهر , ويدخل ضمنه » أن " مفيد جنم"ويرى       
االقتباس و التضمني , ويسمى أيضا االقتباس الواعي أو الشعوري ,ألن املؤلف يكون واعيا به يف حني 

الالشعوري أو تناص اخلفاء وفيه يكون املؤلف غري واع حبضور النص  أن التناص الثاين هو التناص
فإن كان اآلخـذ واعيا وقاصدا فقد يكون على سبيل . (4)«أوالنصوص األخرى يف نصه الذي يكتبه 

االستشهاد و التمثل وقد يكون على سبيل املبارزة وجماراة صاحب املعىن املأخوذ , وقد يكون قاصدا 
يكون على غري وعي منه فقد يكون من ترسبات مطالعاته و حفـظه اليت مل يعد يدر اإلبداع , أما أن 

 .وقد يكون تواردًا فكما أتى لألول أتى للثاين , أهي من كد فكره و إبداعه أم مما حفـظه وتعلمه 

                                                 

السباقة إىل هذا املصطلح " جوليا كريستيفا" يوية وبالضبط  يف النقد التفكيكي و كانت ظهر هذا املصطلح يف مرحلة ما بعد البن)*( 
التناص يف اخلطاب النقدي والبالغي :عبد القادر بقشي : , ينظر  9735و  9733من خالل أحباثها املنشورة ما بني سنيت 

: حممد فنطازي :  و ينظر 97 – 95, ص  5335ط,  املغرب ,د –,دراسة نظرية تطبيقية , نشر أفريقيا الشرق ,الدار البيضاء 
 . 44, ص  5393,  9اجلزائر ,ط-التناص , مطبعة بن سامل , األغواط 

 9777,  4مصر , ط   –اخلطيئة و التكفري من البنيوية إىل التشرحيية , اهليئة املصرية العامة للكتاب : عبداهلل حممد الغذامي  - 1
 . 052ص,

  . 053 املرجع نفسه , ص  - 2

 9779دط , , مصر –قراءة أخرى لقضية السرقات , منشأة املعارف باإلسكندرية , التناص الشعري: مصطفى السعدين  - 3
 .  57 – 55,ص

,تاريخ التصفح  5332.95.94: التناص بني االقتباس و التضمني و الوعي و الالشعور , تاريخ النشر: مفيد جنم  - 4
 www.rabitat-alwaha.net: ,املوقع 5395.39.50
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وما ينضوي حتتها " السرقة "مصطلح مهذب ال جتريح فيه خبالف مصطلح " التناص"و مصطلح        
املصطلحات كاإلغارة و الغصب فهي عنيفة وجارحة وقد يعود هذا إىل طبيعة و نفسية العريب  من بعض

شديد الغرية عليها , فهو عنيف شديد يف الدفاع عن كل ما ميلك من مال و متاع و أرض و زوجة
شعر واستراق ال» :يف إحدى مقاماته " احلريري",ويظهر ذلك يف ممتلكاته الفكرية أيضا , ويف ذلك قال 

عند الشعراء أفظع من سرقة البيضاء و الصفراء , وغريهتم على بنات األفكار , كغريهتم على البنات 
وغريهتم و الفضة, والسرقة بغيضة إىل نفوس الشعراء و سارق الشعر عندهم كسارق الذهب (1)«األبكار 

لدفاع عن ممتلكاته بدت على األفكار واالختراعات تبدو شديدة , وهذه الشدة والغلظة يف العريب يف ا
 .ظاهرة حىت يف أفكاره 

 :تقاليد الشعر -2-2
و هبذه العناصر , (2)«قول موزون مقفى يدل على معىن » ":قدامة بن جعفر" الشعر كما عرَّفه       

أنه قول , موزون , مقفى , له معىن , يتحدد مفهوم الشعر ويتميز عن النثر , وهذه : األربعة وهي 
خيضع لتقاليد تتناول ما يقوله » ويف هذا تضييق كبري على الشاعر فهو , يف الشعر شروط أساسية 
تتناول ما ينظم فيه والطريقة اليت يْنظمه هبا , وبعبارة أخرى تتناول املوضوعات اليت , ,وكيف يقوله 

هذا احلصر هو فهذا التضييق و (3)«يعاجلها و ما يتخذه فيها من طرق فنية يف التعبري واملوسيقى والتصوير 
أن الصانع إذا » " :ابن رشيق"ما جعل األشعار تتشابه ألهنا تسري على نسق واحد و منط واحد ويرى

صنع شعرا ما وقافية ما ملن قبله , وكان من الشعراء , شعر يف ذلك الوزن , وذلك الروي وأراد املتأخر 
اق األلفاظ حيدوه حىت يورده نفس معىن به , فأخذ يف نظمه إن الوزن حيضره و القافية تضطره , وسي

فالوزن الواحد و القافية  (4)«كالم األول ومعناه , حىت كأنه مسعه وقصد سرقته , وإن مل يكن مسعه قط 
الواحدة , والَروي الواحد ُتعد حمددات ترسم مسارا للمعىن وال متر منه إال املتشاهبة وهذا التشابه الذي 

 .ة غـرَّ الكثري فيّدعـون فيه السرق
أرأيت الشاعرين يتفـقان يف املعىن ويتواردان يف » : قلت أليب عمرو بن العالء " األصمعي"وقال       

تلك عقول رجال توافت على : اللفظ ؟ ومل يلق أحد منهما صاحبه , وال مسع بصاحبه , فقال يل 

                                                 

املكتبة العصرية , حممد أيب الفضل إبراهيم : تح, شرح مقامات احلريري : أبو العباس أمحد بن عبد املؤمن القيسي الشريشي - 1
 . 57ص ,  0ج, 9775,دط , لبنان-بيوت

 .34ص, دت , دط , ن لبنا-بريوت,دار الكتب العلمية , حممد عبد املنعم خفاجي : تح , نقد الشعر: قدامة بن جعفر  - 2
 . 97,د ت , ص 99مصر , ط  –الفن و مذاهبه يف الشعر العريب , دار املعارف , القاهرة : شوقي ضيف  - 3
 . 27قراضة الذهب , ص: ابن رشيق  - 4
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عار تتقارب إن مل تتطابق فالظروف الطبيعية و االجتماعية مث قيود الشعر هي ما جعلت األش (1)«ألسنتها 
الشعر جادة ورمبا وقع احلافر على »: أيضا فقال " أيب الطيب املتنيب", وقد ُطرح هذا السؤال على 

وقد أحسن التشبيه عندما شبه الشعر باجلادة فهي حمددة وكلما كثر مرور اخليول  (2)«موضع احلافر 
ذا طالت هذه اجلادة فكذلك الشعر حمدود عربها البد أن يقع حافر على موضع حافر وقد يكثر ذلك إ

املعامل ضيق اجملال فكلما كثر الشعراء وطال األمد ال بد أن يقع تقارب يف املعاين و األلفاظ وحىت 
 .السبك
مقصد القصيدة إمنا ابتدأ فيها » ولنهج القصائد و طريقة بنائها دور كبري يف توافق األشعار فـ       

ثار , فبكى وشكا , وخاطب الربع و استوقف الرفيق ليجعل ذلك سببا لذكر بذكر الديار و الدمن و اآل
, مث وصل ذلك بالنسيب, فشكا شدة الوجد و أمل الفراق  وفرط الصبابة ... أهلها الظاعنني عنها 

والشوق , لُيميل حنوه القلوب , ويصرف إليه الوجوه , ليستدعي به إصغاء األمساع إليه , ألن التشبيب 
فإذا علم أنه قد استوثق من اإلصغاء إليه , واالستماع له .... النفـوس , الئط بالقلوب  قريب من

َعقَّب بإجياب احلقوق , فرحل يف شعره وشكا النصب والسهر وُسرى الليل وحر اهلجري , وإنضاء 
ه ما ناله الراحلة و البعري , فإذا علم أنه قد أوجب على صاحبه حق الرجاء , وذمامة التأميل , وقرر عند

فهذه هي  الطريقة احملببة  (3)«من املكاره يف املسري , بدأ يف املديح , فبعثـه على املكافأة وهزه للسماح 
الشاعر اجمليد من سلك هذه األساليب , وعـدل بني هذه األقسام , فلم جيعل واحدا منها » يف الشعر و

فإن أطال أحد ( 4)«و بالنفوس َظماء إىل املزيد  أغلب على الشعر , ومل يطل فُيِملَّ السامعني , ومل يقطع
 .هذه األقسام ملت النفوس و إْن هو قّصر طلبت املزيد و من األحسن التوفيق بينها

بعض الرّجاز أتى نصر بن سيار وايل خراسان لبين أمية فمدحه » و ممن خالف هذه الطريقة أن       
وال معىن ,واهلل ما َبقَّْيَت كلمة عذبة :فقال نصر ,ات ومدحيها عشرة أبي, تشبيبها مائة بيت , بقصيدة 

 .(5)«لطيفا إال وقد شغلته عن مدحيي بتشبيبك , فإن أردت مدحيي فاقتصد يف النسيب 
ليس ملتأخر الشعراء أن خيرج عن » فمن اتبع هذه الطريقة فقد أجاد ومن خالفها َرَمْته األسهم فـ      

 .فهو ملزم باتباعها والسري على هنجها ( 6)«مذهب املتقدمني يف هذه األقسام 
                                                 

 . 42مصدر سابق , ص : احلامتي  - 1
 . 523, ص 5العمدة , ج - 2
 . 52 – 54مصدر سابق , ص : ابن قتيبة  - 3
 . 53- 52ر نفسه , ص املصد - 4
 . 53املصدر نفسه , ص  - 5
 . 53املصدر نفسه , ص  - 6
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واستقصوا ذلك أبعد استقصاء حىت متحلوا » وقد غاىل النقاد كثريا يف البحث عن األشعار املتشاهبة       
يف إظهار سرقات مستترة  يّدعوهنا , مث جيهدون أنفسهم يف التفنن  للتدليل عليها وساعدهم على ذلك 

 .  (1)«د الشعرية املتوارثة و احنصار أغراضه ومعانيه بل و طرق أدائه خضوع الشعر العريب للتقالي
أن الشعراء يعـدلون إىل التحوير يف املعاين القدمية حتويرا جيعلنا ننسى » " شوقي ضيف"ويرى       

األصل , واألدب الغريب يصور هذا اجلانب بأوضح مما يصوره األدب العريب فإن تعدد أنواع الشعر عند 
ب من قصصي إىل غنائي ومتثيلي أتاح هلذا اجلانب تنوعا مل يتح له يف الشعر العريب ,إذ نرى الشاعر الغر

القصصي يعرض أسطورة , مث يأيت الشاعر الغنائي فيحوهلا إىل  مقطوعة غنائية  مث يأيت الشاعر التمثيلي 
ين شكال جديدا يف كل نوع فيحوهلا إىل رواية متثيلية, وبذلك يأخذ املوضوع بواسطة هذا التحوير الف

العريب  والشعر(2)«فالشعر التمثيلي يتيح للشعراء من التحوير ماال يتيحه الشعر الغنائي ...من أنواع الفن 
ولذلك ظل التحوير عـندهم حمدودا يف آماد ضيـقة , فهو ال يظهـر إال يف الصورة » شعر غنائي 

 .(3)«والفكرة احملصورة 
ة و الروي مث طريقة بناء القصائد هي عوامل أدت إىل تقارب األشعار فبدت إن الوزن و القافي      

نشأ اهتام الشعر العريب بقلة االبتكار فيه حىت إن » وكأهنا قوالب متجانسة و صور متناسخة , وعلى هذا 
عدا  الذين يقرؤون ترمجات له يف لغة من اللغات لن جيدوا فيه غري أنواع من التقليد لنموذج رفيع , فيما

أن هدف الشاعر العريب ليس البحث " ... جب"بعض املقطعات اليت قيلت يف مناسبات معينة , ويقرر 
وإمنا هو أخذ فكرة قدمية و توشيتها بكل ما يف  بأصالة أفكاره عن فكرة جديدة , أو امتالك سامعيه

دائما عن وعي بل الكثري  , واألخذ ليس(4)«طاقته الفنية ليتفوق على األقدمني جبمـال تصويره و تعبريه 
الكثري منه يأيت عن غري وعي نظرا لألسباب اليت ذكرناها سابقا كالظروف الطبيعية و االجتماعية وقيود 

 . الشعر , و طريقة بناء القصيدة العربية 
   :ة َذَمْلواية و التَّالرِّ -2-3

 على التذكر املتعمد فيعتمد عند ذاك » وقد يكون عن غـري وعي ,أخُذ الشاعر يكون عن  وعي       
أو االستدعـاء و يف كلتا احلالتني يعتمد الشاعر على مادة قراءاته , و أمهها بالطبـع األشعار اليت قرأها 
أو حفظها يف خالل حياته , و من هنا يقع التشابه أو التماثل بني بعـض أفكاره و صوره وأفكار 

                                                 

 . 575حممد مندور , مرجع سابق , ص  - 1
 . 575الفن ومذاهبه , ص : شوقي ضيف  - 2
 . 575املرجع نفسه , ص   - 3
 . 974حممد مصطفى هدارة , مرجع سابق , ص  - 4
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, ومن مث حتـدث الشبهة عند نقاد العرب يف وصور الشعراء الذين سبق أن قرأ أو حفظ هلم أشعارهم 
, فاألشعار اليت حيفظها مث ينساها فإذا ما تتداعت له تبدو له وكأهنا من بنات ( 1)«وجود سرقة متعمدة 

 .أفكاره
وقبل أن يصبح شاعرا ال بـد أن يروي ألحد الشعراء فهي دعامة , و الرواية ضرورية للشاعر      

أرى حاجة احملدث إىل الرواية أمّس  وأجده » : "القاضي اجلرجاين"لك يقول ويف ذ, أساسية لقول الشعر
إىل كثرة احلفظ  أفقر, فإذا استكشفت عن هذه احلالة وجدت سببها و العلة فيها أن املطبوع الذكي 
الميكنه تناول ألفاظ العرب إال رواية , وال طريق الرواية إال السمـع ومالك الرواية احلفظ وكانت 

إن زهريا » و كان كل شاعر راوية فـ  (2)«تروي وحتفظ ويعرف بعضها برواية شعر بعض  العرب
كان راوية أوس, وإن احلطيئة راوية زهري , وإن أبا ذؤيب راوية ساعدة بن جوؤية , فبلغ هؤالء يف 

 وهكذا فإن معاين املروي له تتسرب إىل الراوي حىت وإن حاول حتاشي ذلك (3)«الشعر حيث تراهم 
 . قصدأم مل ي قصدسواء  المناص له إال إليهاوإنه ال يستطيع ألهنا مرتسمة يف ذاكرته ف

: حىت عيب عليه ذلك فقال َرادًّا عليهم " أيب متـام " تأثرا كبريا بأستاذه " البحتري " وقـد تأثر       
نين أسقط بيت أُيعاب علي أن أتبع أبا متام , و ما عمـلت بيتا قط حىت أخطر شعره ببايل ؟ ولك» 

 وقد تكون التلمذة أشد تأثريا ألن التلميذ يصطحب أستاذه و حيتك به احتكاكًا (4)«اهلجاء من شعري 
تكون عن غري صلة مباشرة بالشاعر املروي له  , ويف نفس الوقت يروي له , وأما الرواية فأحيانًا مباشرًا

 .كأن يفصل بينهما راوية آخر أو أكثر 
فقد وجدنا الشاعر من املطبوعني املتقدمني يفضل أصحابه برواية » ":قابن رشي"ويقول     

فالن شاعر راوية يريدون أنه إذا كان راوية عرف : الشعر,ومعرفة األخبار والتلمذة مبن فوقه فيقولون
: أنه قال " األصمعي"عن " ابن رشيق"وذكر (5)«املقاصد وسهل عليه مأخذ الكالم ومل يضق به املذهب 

 الشاعر يف قريض الشعر فحال حىت يروي أشعار العرب, ويسمع األخبار ,ويعرف املعاين ال يصري» 

                                                 

 . 525حممد مصطفى هدارة , مرجع سابق , ص  - 1
 .50الوساطة , ص  - 2
 .50الوساطة , ص  - 3
دار اآلفاق   –حليل حممود عساكر و حممد عزام و نظري اإلسالم اهلندي : أخبار أيب متام , تح : أبو بكر حممد بن حيي الصويل  - 4

 .   53, ص 9773,  0لبنان , ط–بريوت  –اجلديدة 
 .933, ص 9العمدة , ج - 5
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ألنه جيمع إىل جيد شعره معرفة جيد غريه  فال » , فصار شاعرا فحال  (1)«وتدور يف مسامعه األلفاظ 
 .(2)«حيمل نفسه إال على بصرية 

احلفظ من جنسه أي » ":ابن خلدون"يه قال إن احلفظ ذو أمهية كبرية ملن أراد أن يصبح شاعرا وف      
ومن كان خاليا من احملفوظ فنظمه ...من جنس شعر العرب حىت تنشأ يف النفس ملكة ينسج على منواهلا

حّفظين أيب ألف » أنه قال " خالد بن عبد اهلل القسري"عن " ابن طباطبا "وحكى  (3)«قاصر رديء 
فكانت تلك  (4)«رد بعد ذلك شيئا من الكالم إال سهل علّي خطبة مث قال يل تناسها فتناسيتها , فلم ُأ

رياضة لفهمه, و هتذيبا » اخلطب اليت حفظها و تناساها سببا يف انفتاح املعاين له و تأتِّي األلفاظ وكانت 
 . (5)«لطبعه وتلقيحا لذهنه , ومادة لفصاحته , وسببا لبالغته وَلَسِنه وخطابته 

نوع ميكن تسميته بالذاكرة الصرحية املشعور هبا واآلخر هو الذاكرة » نوعني  إن الذاكرة تنقسم إىل      
اخلفية والالشعورية , فأما الذاكرة الصرحية الشعورية فهي ذاكـرة االنطباعات اليت صيغت يف الزمن 
ها على هيئة أفكار وقت تلقيها , و أما الذاكرة اخلفية الالشعورية فهي ذاكرة االنطباعات اليت مل نصف

شعوريا وقت تلقينا هلا , وبالتايل فإن تذكرها يبدو وكأنه خلق هلا من جديد , أو كأنه التقاء هبا ألول 
 . (6)«مرة 
و ميكن تقسيم التذكر إىل أربعة أقسام باعتبار املعىن و مصدر املعلومة الركيزتني األساسيتني اللتني       

وتذكر صاحبه , وهو تذكر املعىن مع صياغته وتركيبهفهناك التذكر التام , يقوم عليهما هذا التقسيم
واملصدر الذي أخذته منه وعلى األقل معرفة صاحبه مثل أن أتذكر بيتا شعريا مع معرفة قائله وقد ,

أتذكر مصدره الذي أخذته عنه , وهناك التذكر شبه التام كأن أتذكر املعىن لوحده دون صياغته مع 
تذكر املعىن مع صياغته وعدم تذكر : ك التذكر الناقص وهو نوعانتذكر قائله أو حىت مصدره , وهنا

و تذكر املعىن و عدم تذكر ال الصياغة وال صاحبه , وأخريا التذكر اخلادع وهو أن نتذكر , صاحبه 
مير الشعر » " : ابن رشيق" معىن و نظن أنه من إبداعنا و لكن يف احلقيقة هو من ترسبات سابقة , يقول 

                                                 

 .933, ص 9العمدة , ج - 1
 . 933, ص 9العمدة , ج - 2
 .235ص, املقدمة  - 3
 . 47مصدر سابق , ص : ابن طباطبا  - 4
 .47املصدر نفسه , ص  - 5
 . 932اجلزائر , ص , 5337ماي ,  9إبداع النص بني الوعي والالوعي , جملة دراسات أدبية , ع: عبد احلليم ريوقي  - 6
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ويظن أنه  (1)«ر لغريه فيدور يف رأسه أو يأيت عليه الزمان الطويل فينسى أنه مسعه قدميا مبسمعي الشاع
وهنـا يزعم , من صياغته األوىل اليت حفظها ونسيها ريبة ابتدعه , وقد يأيت الشاعر هبذا املعىن بصياغة ق

د جيدون لفظة املبالغون أنه سرقة حىت وإن كان معىن قريبا من األول مع اختالف األلفاظ , وقـ
 .مشتركة بني السابق والالحق فيدَّعون السرقة يف ذلك

إن الشعر علم من » " :القاضي اجلرجاين "إن الرواية هلا دور كبري يف صقل موهبة الشاعر يقول       
علوم العرب يشترك فيه الطبع و الرواية , والذكاء , مث تكون الدربة مادة له و قوة لكل واحد من أسبابه 

فالطبع  (2)«اجتمعت له هذه اخلصال فهو املربز وبقدر نصيبه منها تكون مرتبته من اإلحسان  فمن
والرواية والذكاء , مث الدربة و املران أهم دعائم الشعر فمن حازها ملك ناصية الشعر و بقدر حيازته هلا 

 .تكون مرتبته يف الشعر 
و إذا ما مت نسياهنا فإهنا ترتسم يف , مث يتناساها  إن األشعار اليت حيفظها من أراد أن يصبح شاعرا      

و يف هذه احلالة  (3)«تذكرها يبدو و كأنه خلق هلا من جديد أو كأنه التقاء هبا ألول مرة » ذاكرته و
تصبح ملكه , واستظهاره هلا يكون على ثالثة مظاهر , فهو إمـا أن يأيت مبا يوافقها و هذا هو 

الفها وهذا هو األقل , أو أنه يولِّد منها و هذا هو األوسط , وكل هذه وإما أن يأيت مبا خي,األغلب
 .املظاهر قد عدَّها من بالغ يف السرقة سرقة 

 :قاد وأهم مبادئ األخذ واة والنُّالرُّ دور/ 3
 :لْحدور الرواة يف النَّ -3-1

ولكن ,ةلوا األشعـار بأمانالرواية عمل نبيل وهي أمانة عظيمة محلها الرواة ,وواجب عليهم أن ينق      
أحيانا قـد يـخون أحدهم هذه األمانة وال يؤديها حق تأديتها , و تستهويه نفسه لغرض ما إما بزيادة  

 .أو حتريف أو حنل 
 :وضع الشعر و حنله  -1-3-1

و يف الشعر مصنوع مفتعل » : إىل قضية وضع الشعـر ويف ذلك يقول " ابن سالم " تنبه       
ري ال خري فيه , وال حجة يف عربية , وال أدب يستفاد , وال معىن ُيستخرج وال مثل وموضوع كث

وقد تـداوله , يضرب و ال مديـح رائع , وال هجاء مقذع , وال فخر معجب , وال نسيب مستطرف

                                                 

 . 57قراضة  الذهب, ص : ابن رشيق  - 1
 . 50لوساطة , ص ا - 2
 . 932مرجع سابق , ص :عبد احلليم ريوقي  - 3
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   (1)«قوم من كتاب إىل كـتاب , مل يأخـذوه عن أهل البـادية , ومل يعـرضوه على العلماء 
مثل ما روى الصحفيون, ما كانت إليه » فإذا كان , خوذ عـن الكتب مل يكن مرغوبا فيه والشعر املأ,

و الشعر املوثـوق هو ما ُأخذ عن أهل البادية أو ُعرض على أهل ( 2)«حاجة , وال فيه دليل على علم 
 .االختصاص 

أكثر علمه وكان ...حممد بن إسحاق بن يسار » وقد يؤخذ الشعر عمن ال علم له به مثل       
ال علم يل : باملغازي و السري وغـري ذلك , فقبل عنه الناس األشعار , وكان يعتذر منها و يقـول 

بالشعر , ُأتينا به فأمحله , و مل يكن ذلك له عذرا ,فكتب يف السري أشعار الرجال الذيـن مل يقولوا 
مل يقبل " ابن سالم"و (4)«نه أفسد الشعر وهجنه ومحل كل غثاء م» و بتصرفه هـذا , (3)«الشعر قط 

و لكن العجب ممن يأخذ عنه , هذا العذر منه رغم أنه كان يعتذر للناس ويرى أنه ال علم له بالشعر
محاد الرواية و كان غري موثوق به , و كان » واشتهر بالوضع و النحل . الشعر , وال يتحرى احلقيقة 

 .  (5)«د يف األشعار ينحل شعر الرجل غريه , و ينحله غري شعره , ويزيـ
كان خلف األمحر عجيب الذهـن , حسن التصرف يف »" :املربد"ففيه قال " خلف األمحر"وأما       

الشنفرى ه الشعراء املتقدمني كأيب دؤاد وأساليب الشعر وكان مع اقتداره واتساعه يعد مقال ملا كان ُينحل
أتى الكوفة فأقرأ أهلها أشعار أيب دؤاد , وحنله  وكان: قال  ., وتأبط شرا ومن ال شهرة له من الشعراء 

شيئا كثريا مل يقله , وأخذ منهم على ذلك البـر اجلزيل , مث تنسك فعاد إليهم ,فأخربهم مبا كان منه يف 
فلم  )*([وهو]إحنال هؤالء األشعاَر ,وأن كثريا مما نسبه إىل أيب دؤاد ليس له , وإمنا أحنله  إياه من قوله 

واألشعار املنحولة و املوضوعة , حىت و إن عـلم الناس أهنا كذلك فلن يتخلوا  (6)«كالمه  يعرجوا على
 . عنها فتبقى منتشرة ومتداولة 

مستهدفا نظرا لعلو مرتبته يف الشعر فاهتموه بالسرق و العجز أحيانا فهامها " الفرزدق"وكان       
مر يب الفرزدق و أنا على : بن أيب سبـرة قال  اجلارود» روايتان خمتلفتان عن عجزه فاألوىل ما حكاه 

                                                 

 . 4مصدر سابق , ص : ابن سالم  - 1
 . 99املصدر نفسه , ص   - 2
 . 7 – 5املصدر نفسه , ص  - 3
 . 5املصدر نفسه , ص  - 4
 . 47املصدر نفسه , ص  - 5

م ومابني املعقوفتني من زيادة احملقق ورمبا زيادته كانت يبدو زائدا وجب حذفه حىت يستقيم الكال" و"حسب السياق فإن حرف )*( 
 .خطأ مطبعيا 

 . 05-03مصدر سابق , ص: احلامتي  - 6
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: قلت: يا أبا نوفل قد قلت بيتا , وقد انغلق علي بعده , قال : الباب جالس فوقف علّي , فقال يل 
 : قلت : ماهو؟ قال 

  ُلَوْطو َأ ـزَُّعأَ ُهُماِئَعَد ـتًاْيا      َبَنى َلَنَب اَءَمالسَّ َكَمالذي َس نَِّإ
 :قلت : ا بعده , قال  قد انغلق علي م
  ُلَقْنال ُي ُهنَِّإِف اِءَمالسَّ ُكـِلى      َمَنو ما َب يُكِلـا امَلَنَل  اُهَنا َبًتْيَب

 : قد انفتح يل , وقال: فقال 
  ُلَشْهو أبو الفوارس َن تًا ُزَرارُة حمتٍب بفنـائه      و ُمجاشٌعـْيَب

  (1)الِفعال األفضل إذا ُعـدَّ ـدًاَبمثلـهم      َأ َكِتْيبفناء َب ال حيتىب
وإذا هو قد , دخلت السجن فإذا الفرزدق حمبوس» :قال " سلمة بن عيا " و الرواية الثانية ما حكاه 

 : البيت , مث أفحم , فقلت ( إن الذي مسك السماء : ) قال 
 (2) ُلَشْهو أبو الفوارس َن تًا ُزَرارُة حمتٍب بفنـائه      و ُمجاشٌعـْيَب

أما يف الثانية فإنه منسوب  "الفرزدق"منسوب إىل,البيت(..يتا زرارة حمتب بفنائهب)الرواية األوىل فإن ففي 
 .وهذا يدل على األقل أن إحدى هاتني الروايتني موضوعة إن مل يكن كالمها " سلمة بن عيا "إىل 
ق وهو ينشد قصيدة مر رجل من بين ربيع بن احلارث على الفرزد» :فقال " أبو اليقظان" وحكى      

واهلل لئن ذهبُت قبل : قال فقلتأبيات كما هي للمخّبل قد سرقها  فمر يف, له وقد اجتمع الناس عليه 
فقلت أكلمه بشيء يفهمه هو وال يدري , ئن قلت له ُقدام الناس ليفعلن يبول, ه إن هذا لشديدَمِلْعأن ُأ

وفطن ومل يفطن ,اذهب عليك لعنة اهلل :قالف,يا أبا ِفراس قصيدتك هذه نثول: فقلت , الناس ما هو
قصيدتك حييت : فيقول , الناس ومعىن نثول أن البئر إذا حفرت مث كبست مث حفرت ثانية قيل هلا نثول 

 فهذه الرواية تبدو مفتعلة ومدسوسة ألن هذا الرجل الذي يزعم أنه كشف سرقة (3)«بعد ما ماتت
ما كان ليخفى مفهومها عن ذلك اجلمع " نثول" إن لفظة  جمهول واألبيات جمهولة أيضا مث "الفرزدق"

ويظهر أن , ه يثري انتباههم هلذه اللفـظة ـعنيفا فإن "الفرزدق"ان رد ـخاصة عندما كـمن الناس  وب
هو من افتعل هذه احلكاية فلم يستطع ذكر اسم الشخصية اليت افتعلها وال األبيات املزعوم  "أبا اليقظان"

 . وقد يكون ُخدع هبا ونقلها كما هي دون تأكد أو متحيص, فضح هذه احلكاية سرقتها حىت ال تن

                                                 

 .995-999ص , املوشح : املرزباين - 1
 . 995ص, املصدر نفسه  - 2
 . 995-993ص, املصدر نفسه  - 0



 

 

 الشعرية و التسريق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السرقةالفصل األول ــــــــــــــ
 

64 

 

فقـد كثرت حوله  "الفرزدق"وهناك روايات كثرية تصور الكثري من الشعراء سارقني وخباصة      
األقاويل وهي روايات موضوعة حاول الوضاعون من خالهلا اإلساءة إىل بعض الشعراء فصوروا 

هبذه الظاهرة مث عمموها  ه أحق به من قائله وانفرد صبا مغريا على أي شعر يرى نفسغا مثاًل" الفرزدق"
 .فأساءت كثريا إىل األدب العريب " اإلغارة"و " الغصب"يف الشعر العريب وتتمثل يف مصطلحي

 :والناس جمتمعون عليه وهو ينشد  الفرزدق وقف على مجيل »ومن ذلك أن       
  واـُفّقَو اِسى النََّلا ِإَنَأَمْوَأ ُنْحَن ْنا      وِإَنَفْلَخ وَنرُيِسا َيَنْراِسَم اَسى النََّرَت

فمضى , أنشدك اهلل يا أبا فراس: أنا أحق هبذا البيت منك قال: فأشرع إليه رأسه من وراء الناس وقال 
وكأن مهه  "الفرزدق"وصار األخذ علنيا أمام مجع غفـري من الناس هكذا صوروا  (1)«الفرزدق وانتحله 

يف هذا  (2)هو البحث والتفتيش عن األشعار اليت تعجبه فيغتصبها من صاحبها وهناك روايات كثرية 
 .الشأن مفتعلة غرضهم منها اإلساءة إىل شعراء بعينهم أو اإلحسان إىل آخرين 

 :أسباب الوضع والنحل  -1-3-2
 :هناك أسباب كثرية أدت إىل الوضع و النحل نذكر منها       
 .وغريه  "الفرزدق"ـإلساءة إىل بعض الشعراء و احلط من قيمتهم كما فعلوا با -
 .قد يكون غرضهم اإلحسان إىل أحد الشعراء فيدعون أن الشعراء تغري على شعره وتسرقه -
ن ابن داود بن متمم بن نويرة قدم البصرة يف بعض إ »:"أبو عبيدة "قضاء حاجة مؤقتة , فقد قال -

فأتيته أنا وابن نـوح العطاردي فسألناه , اجللب واملرية فـنزل النحيت ما يقدم له البدوي من 
, وقمنا له حباجته , وكفيناه ضيعته فلما نفد شعر أبيه جعل ( يعين جده ) عن شعر أبيه متمم 

فلما تواىل ذلك علمنا أنه ... يزيد فـي األشعار و يصنعها لنا , وإذا كالم دون كالم متمم 
فعل ذلك ِلُيْلِهيهما حىت يكون عملهما يف الضيعة أكرب أو أنه أراد جماملتهما  و إمنا (3)«افتعله 

 .,ولكنه قد أساء إىل أبيه ألن هذا الشعر املنحول دون شعر أبيه جودة 
فلم يكن ذا علم بالشعر و إنـما يعد من أصحاب   "حممد بن إسحاق" عدم العلم بالشعر مثل -

و كان أكثر علمه باملغازي ... جنه و محل كل غثاء منه كان ممن أفسد الشعر و ه» السري فقد 
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ال علم يل بالشعر أتينا : و السري وغري ذلك , فقبل الناس عنه األشعار و كان يعتذر منها و يقول 
 .(1)«به فأمحله 

احلصول على الشاهد الذي يؤدي غرضهم دون أن يهتموا » أصحاب السمر وقـد كان مههم  -
 . (2)«من صحة نسبته إىل قائله  كثريا بتحقيقه و التأكد

استقل بعض العشائر شعر »: "ابن سالم"قلة أشعار بعض القبائل أو ضياع بعض أشعارها قال  -
شعرائهم وما ذهب من ذكر وقائعهم , وكان قوم قّلت وقائعهم و أشعارهم فأرادوا أن يلحقوا 

الرواة بعـد فزادوا يف األشعار مبن له الوقائع واألشعار , فقالوا على ألسنة شعرائهم , مث كانت 
 .(3)«اليت قيلت 

 . (4)«فكان الراوي يتعمد الوضع إثباتا للتربيز و التفوق » التنافس فيما بينهم  -
يقيم املكتوبة ليعذر هبا عند اخلالف ومنهم من كان ُيغّير يف الدواوين » إقامة احلجة و الدليل فـ  -

 .  (5)«منها احلجة على الرواية الصحيحة 
كى ـهم أو اختالف الروايات فقد حـقد يكون عن سوء فـلوضع ليس دائما مقصودا فوا -

 :عن خلف أنه مسع أهل البادية يروون بيت النابغة للزبرقان بن بدر وهو  » "ابن سالم"
 ياِماحَل ِرِفْثَتْسامُل َضِبْري َمِقتَّو َت      ُهَل َباَلال ِك ْنى َمَلَع اُبَئو الذُِّدْعَت 

عن هذا البيت فأكد أنه للنابغة , وأن الزبرقان ضمنه يف شعره على  بن حبيب ابن سالم يونَسوقد سأل 
 .أنه سرقه فمن مل يفهم قصد ذكره يف شعره يظن (6)«يل املثل غري قاصد ضمه إىل شعره سب

ل سامهوا إىل حد كبري يف تعدي» و الرواة ليس دورهم سلبيا دائما و خباصة رواة األعراب فقد       
نسبة كثري من الشعر سواء أكان منسوبا لشعراء مشهورين أم مغمورين , ولو ال هؤالء األعراب ما درى 

 .    ( 7)« األصمعي أن شعر امرئ القيس ليس كله خالصا له بل دخله كثري من شعر الصعاليك 
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 :يق ِرْساد يف التَّقَّدور النُّ -3-2
و فريق ثالث حاول (1)«يناصر القدمي و فريق يناصر احلديث »  انقسم النقاد إىل ثالثة فرق ؛ فريق      

أما الفريق األول فبالغ كثريا يف , أن يتوسط بني هذا و ذاك و رأى أن العمل األديب هو األحق باالهتمام
مناصرة القدماء و نسب إليهم كل الفضل و رأى أن احملدثني ما هم إال إّمعة تابعون هلم , عنهم سرقوا 

وجَّه يب » : "عمرو بن أيب احلسن الطوسي أبو"و عنه قال " ابن األعرايب " تلسوا , ومن هؤالء ومنهم اخ
أيب إىل ابن األعرايب ألقرأ عليه أشعارا وكنت معجبا بشعر أيب متام ,  فقرأت عليه من أشعار هذيل ,مث 

 :قرأت أرجوزة أيب متام على أهنا لبعض شعراء هذيل 
  ِهِلْهَج ْنِم ٌلاِهي َجنَِّأ نََّظَف      ِهِلْذيف َع ُهُتْلَذَع ٍلاِذوَع
 !ما مسعت بأحسن منها : أحسنة هي ؟ قال : أكتب يل هذه , فكتبتها له مث قلت : حىت أمتمتها , فقال 

ما إن علم أهنا حملدث حىت غري رأيه  "ابن األعرايب"ـف  (2)«)*(خرِّق خرِّق : قلت إهنا أليب متام , فقال 
 .صب شديد للمتقدمني وظلم كبري للمتأخرين فيها وهذا تع

والذي عندي يف السرقات أنه مىت أورد اآلخر شيئا من ألفاظ » " :ابن األثري " ومن ذلك قول       
وهذه مبالغة شديدة  (3)«األول يف معىن من املعاين و لو لفظة واحدة فإن ذلك من أدل الدليل على سرقته 

ليال على السرق وهذا ناشئ عن بغض احملدثني والتحامل فجعل لفظة واحدة د, شديدة بل مذمومة 
يوما واحدا من اجلاهلية ما  لو أدرك األخطل »:فقد قال  "أبو عمرو بن العالء"ومن هؤالء . عليهم 

وقرأت يف كتاب األغاين أليب الفرج يف  »: عند ما قال " ابن األثري " وقد صدق  (4)«قدمت عليه أحدا 
من خبطا كثريا و هـو مروي عن علماء العربية , لكن عذرهتم يف ذلك , يف تفضيل الشعر أشياء تتض

فكل عامل أدرى باختصاصه ولو  (5)«فإن معرفة الفصاحة و البالغة شيء خالف معرفة النحو واإلعراب 
 .يف اختصاص آخر ما أحسن فيه  َلخََّدولو َت
 :أنشدت األصمعي : ُحكي عن إسحاق املوصلي أنه قال » و 

  يُلِلى الَغَفْشى وُيَدالصَّ فُيَبلَّ      يُلـِبَس  َكْيلَِإ ٍةَرْظى َنلَِإ ْلَه
  ُليِلالَق بُِّحُت ْنمَِّم رٌيـِثي      و َكِدْنِع ُرُثْكَي  َكْنِم لَّما َق نَِّإ
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 .وملن تنشدين ؟ فقلت إهنما لليلتهما  !هذا و اهلل الديباج اخلسرواين  : فقال 
و كان هؤالء املتعصبون إىل القدمي ال حيتجون  (1)« !!التكلف فيهما ظاهر ال جرم , واهلل إن أثر :فقال 

جلست إليه مثاين » : و فيه قال " أبا عمرو بن العالء " قد صحب " األصمعي " بشعر امُلوّلدين , وكان 
ما كان من حسن فـقد سبقوا إليه : حجج فما مسعته حيتج ببيت إسالمي , وسئل عن املوّلدين فقال 

و ليس » :سبب هذا التشدد يف قوله " ابن رشيق " , و ذكر (2)«كان من قبح فهو من عندهم  ,وما
 (3)« )*(مث صارت ُلَجاجة به املولدون ,وقلة ثقتهم مبا يأيت حلاجتهم يف الشعر إىل الشاهد ,ذلك الشيء إال

 .و ما دخل التشدد يف شيء إال شانه ,فتمادوا يف عنادهم و بالغوا يف ذلك 
 "مامـأيب ت"و  "البحتري"و الطائيني  "بشار"و  "أيب نواس"ي تسريق ـد بالغوا كثريا فـو ق      
و غريهم فما وجدوا صلة و لو بسيطة بني السابق والالحق ولو كانت لفـظة إال   "أيب الطيب املتنيب"و,

 .واهتموا الالحق بالسرق وما عذروه يف ذلك 
أهل الفـن األديب , و أهنم ولدوا و نشئوا يف العصر » هم أهنم و أما أنصار احملدثني فيـرون في      

احلضاري , و رضعوا لبـان الثقافة , وعصروا قطوفها الدانية , فكان أدهبم مشبعا بالفكرة كما كان 
فكانت معانيهم أكثر و أنضج و أفسح , باتساع اجملال وتعدد امليادين , كما أن ... مشبعا بالعاطفة 
وقد ( 4)«و مجل , و أصابه التهذيب والتنقيح يف عصر منا فيه الذوق و ُهذِّبت مناحيه  األسلوب قد لطف

ويسمى غريه من " الشاعر " حىت أنه كان يسميه , يتعصب أليب الطيب» " أبو العالء املعري" كان 
نا ليس يف شعره لفظة ميكن أن يقوم عنها ما هو يف معناها فيجيء حس: الشعراء بامسه , وكان يقول 

 .و هذا تعصب شديد وقد أعماه اهلوى , وهذا الوصف ال يكون إال للقرآن الكرمي  (5)«مثلها 
ينظر إىل  فكان, و أما الفريق الثالث فحاول أن يكون وسطا بينهما ال إىل هؤالء و ال إىل هؤالء       

 املتقدم منهم بعني و ال نظرت إىل» " : ابن قتيبة " يقول , تأخرديب سواء صاحبه تقدم أم العمل األ
بل نظرت بعني العدل على الفريقني ,وأعطيت , اجلاللة لتقدمه , وإىل املتأخر منهم بعني االحتقار لتأخره

حّظه ووفرت عليه حقه , فإين رأيت من علمائنا من يستجيد الشعر السخيف لتقدم قائله ويضعه يف  كالًّ
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 :, ويقول(1)«أنه قيل يف زمانه , أو أنه رأى قائله  , وال عيب له عنده إاله ويرذل الشعر الرصنيمتخري
والشعر و البالغة على زمن دون زمن , وال خص به قوما دون قوم ,بل جعل , ومل يقصر اهلل العلم»

 .(2)«ذلك مشتركا مقسوما بني عباده يف كل دهر 
و من ,الغث و السخيف فمن نظر إىل املتقدمني بعني اجلاللة فقد ظلمهم ألن أعماهلم ال ختلو من       

 .نظر إىل احملدثني بعني االحتقار فقد ظلمهم ألن أعماهلم ال ختلو من اجليد و الرصني 
 ابن"جد  ـواء , وإنصاف احملدثني نـوممن حاول حتكيم العقل و املوضوعية على العواطف و األه      
أمحد بن أيب "و " املربد "و" رجاين عبد القاهر اجل" و " الباقالين " و " أبا هالل العسكري " و " رشيق 
أما يف التطبيق فلم يفعلوا ومل ,و املشكل أهنم فهموا ذلك نظريا فقط " القاضي اجلرجاين " و  (3)" طاهر 

 .يطبقوا ذلك 
 :أهم مبادئ األخذ  -3-3

راء قد بالغ النقاد كثريا يف تقصي السرقات وبذلوا جهدا مضنيا  يف ذلك وراحوا يتهمون الشع      
ولو أهنم آمنوا مبسألة املثاقفة وبقضية التأثر » بالسرقة جملرد وجود لفظة أو معىن من املعاين املشتركة 

ذلك أن معاجلة قضية , وجلاؤوا مبسائل أجدى للنقد األديب, لكفاهم ذلك شر القتال , والتأثري 
بعد أن أصبحت , دة عجزه قد أخرجت النقد األديب عن قضاياه األساسية وجعلته يقدم شها( السرقات)

 . (4)«ال يكاد خيلو منها كتاب , بابا ثابتا من أبواب الكتب النقدية أو البالغية 
 :وميكن تلخيص مبادئ األخذ يف النقاط التالية       
وجعل العمل األديب هو الفصل بينهما واالبتعاد عن , النظر بعني العدل على السابق والالحق -

 .ف والعواط اءهوحتكيم األ
 .والالحق له فضل الزيادة إال إذا أخذ معىن فأفسده أو قصر عنه, السابق له فضل السبق  -
ورأى أن , و النقاد املعتدلون" القاضي اجلرجاين"ال سرقة يف املعاين العامة و ال املبتذلة هذا ما رآه  -

م مل ينفتحوا على ولكن ما يؤاخذ عليه هؤالء املعتدلون أهن, السرقة إمنا تقع يف املعاين اخلاصة 
واملهم أن يكون معىن اآلخذ وتركيبه أحسن من , فاألخذ مباح حىت يف املعاين اخلاصة , األخذ 

 .معىن املأخوذ منه أو على األقل يساويه 
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ودخل إليه من باب الكناية , إذا ُركب عليه معىن و وصل به لطيفة » واملعىن املشترك العامي       
و استؤنف من صورته واستجد له من امِلعرض , يح فقد صار مبا ُغّير من طريقته والتعريض والرمز والتلو

واملعىن املشترك  (1)«داخال يف قبيل اخلاص الذي ُيملك بالفكرة و التعمُّل , و كسي من ذلك التعّرض 
 .حىت وإن ُخّصص يبقى أخذه مباحا 

 .السرقة ال تكون إال يف أخذ املعىن واللفظ معا  -
شعر الالحق يتقارب مع شعر السابق لفظا ومعىن يف هذه احلالة جيب التأكد من أنه  إذا وجدنا أن -

ليس من وضع الرواة والنقاد وال من أخطائهم و أن هذا اآلخذ مل يورده على سبيل االستشهاد 
ويبقى احتمال توارد اخلواطر واردا أيضا نظرا لتشابه الظروف الطبيعية واالجتماعية وتقاليد ,

 .ناء القصيدة الشعر و ب
و الناقد احلصيف يستطيع أن يكتشف ذلك من خالل معرفة أسلويب الشاعرين وعند التأكد من       

أما إذا مل يتم التأكد من ذلك جيب التحرز من , كل ذلك يستطيع الناقد أن يقول هذه سرقة أم ال 
ه معاين كثرية أجدها لغريه إال أين إذا وجدت يف شعر» " : القاضي اجلرجاين"يقول , تسريق املتأخر 

قال فالن كذا وقد : و مسروقا ال يتميز يل من غريه وإمنا أقول , حكمت بأن فيها مأخوذا ال أثبته بعينه 
وأجنو من شر الظلم  (2)«وأسلم من اقتحام التهور,فأغتنم به فضيلة الصدق , سبقه إليه فالن فقال كذا

 .فال أرفع هذا وال أضع ذاك إال على بينة ,
مبتكـر الفـن األديب أو الفكرة الصورية اخليالية أو العبارة مفضل على سائر اآلخذين عنه » إن       

واآلخذ أيضا له  (3)«وخباصة إذا مل يزيدوا شيئا عليه أو قصروا دون مستواه , مادام هو الذي بدأه
 .أجزل لفظا زيادة حسنة أو كان أحسن منه سبكا و (4)«إذا زاد على األصل األول » الفضل
 طريقهم إىل تـنويع أفـكارهم إال أن يلجأوا إىل ألوان غـريبة كالـمبالغة » و الشعراء ضـلوا       

فصار الشعر شبه جامد فـي القرن الرابع اهلجري ومن أسباب  (5)«أو يستعريوا األلفاظ من الثقافات 
شون يف شعرهم معيشة داخلية فيها أهنم مل يطلعوا على شيء من األدب اليوناين فاستمروا يعي» ذلك 

نوع من القصور الذايت وقـد ُخيَّل إليهم أهنم ليسوا يف حاجة إىل املدد من اخلارج فحسبهم ما يف 
                                                 

   5335, 9لبنان  ط–بريوت , دار املعرفة , السيد حممد رشيد رضا : تعليق , يف علم البيان  أسرار البالغة: عبدالقاهر اجلرجاين  - 1
 .557ص, 

 .972ص, الوساطة  - 2

 .559ص, مرجع سابق : أمحد الشايب  - 3
 .559ص, املرجع نفسه  - 4
 . 570الفن و مذاهبه , ص : شوقي ضيف  - 5
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ما شاع يف بيئات النقاد من أن األسلوب هو كل شيء يف » و من ذلك أيًضا  (1)«شعرهم من مجال 
 .(2)« األدب
و أحياًنا بني الشعراء  ,والنقاد و الرواة من جهة أخرىمن جهة معركة شديدة بني الشعراء وكانت       

أنفسهم , فإن جددوا يف املوضوعات , وَعـبَّروا عن حياهتم اهتموهم باخلروج عن هنج القصيدة العربية 
وعمودها , وخمالفة القدامى , وإن َغـيَّروا يف األسلوب , وساروا سري القدامى اهتموهم بالسرقة  فكان 

 .حمكما مضروًبا عليهم ,ولكن قد انربى بعض النقاد املعتدلني لفك هذا احلصار و إنصافهمحصاًرا 
فكان َحِريًّا هبم و بالنقاد أن يتركوهم ُيَعبَّرون                 ؛أن جيمع الشعراء بني هذا و ذاك  وما أحسن      

ا منه , وكان حريًّا هبم أن َيَدعوهم عن حياهتم و يعيشوهنا , وأن ينفتحوا على العامل اخلارجي ليستفيدو
و مجال األوضاع مال اإلخراج ,العربة يف الفن جب» يتناولون معاين السابقني و يعيدون إخراجها فـ

واهليئات , ال باإلبداع املطلق , فقد يبعد حتقيقه , وما لنا نذهب بعيًدا , ورب فكرة موروثة تفوق فكرة 
لشاعر إال حينما يتناول موروثة أو مطروقة فإذا هو يستخرج منها بل رمبا مل يظهر بدع ا... مبتكرة 

 .و ما أحسن أن جيمع الشاعر بني االختراع واإلبداع ( 3)« العجب جلودة إخراجها و حسن عرضها 

                                                 

 . 575الفن و مذاهبه , ص : شوقي ضيف  - 1
 .  570املرجع نفسه , ص  - 2
 .575 – 573املرجع نفسه , ص  - 3
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  :ابن وكيع التِّنِّيٍسي / 9
 : نسبه و نشأته  -1-1

سن بن علي بن أمحد بن حممد بن خلف بن حيان بن أبو حممد احل» هو ( املنصف ) مؤلف كتاب       
, و قد وقع خالف يف امسه  (1)« صدقة بن زياد الضيب املعروف بابن وكيع التنيسي الشاعر املشهور 

احلسن بن علي بن أمحد بن خلف بن وكيع أبو حممد » هو : فقال " ابن العدمي " كما ذكر ذلك 
بن أمحد بن وكيع , وبعضهم مساه احلسن بن حممد بن وكيع التنيسي , وقيل احلسن بن علي بن احلسن 

ووقع إيل نسخة من . , وكناه أبا حممد , وبعضهم مساه علي بن احلسن بن وكيع و كناه أبا احلسن 
قال أبو حممد احلسن بن علي بن أمحد بن وكيع وختمه : شعره صحيحة ابتدأ يف أول الديوان و قال 

و املشهور من هذه األقوال يف امسه يف كتب  (2)« سن بن علي بن وكيع آخر شعر أيب حممد احل: بقوله 
 ( .وفيات األعيان)يف كتابه " ابن خلكان"التراجم و السري هو ما ذكره 

قال أبو حممد احلسن بن علي بن » : فـقال ( املنصف)وقد صرح باسـمه يف مقدمة كـتابه       
لقب جده أيب بكر حممد بن خلف , و كان نائبا يف » , أما وكيع الذي إليه ينسب فهو  (3)« وكيع 

احلكم باألهواز لعبدان اجلواليقي , و كان فاضال نبيال فصيحا من أهل القرآن و الفقه و النحـو 
 ((الشريف  ))و كتاب  ((الطريق  ))والسِّـَير و أيام الناس و أخبارهم , وله مصنفات كثرية فمنها كتاب 

 .  (4)« و غري ذلك  (( وازينياملكايييل و امل ))وكتاب 

ى وجه اليقني مىت ولد ابن وكيع ال نعرف عل» " : حممد بن عبد اهلل العزام"و بالنسبة ملولده قال       
, و هو أنه ولـد سنة ست وثالمثائة ومل  9007إال قوال شاذا باطال إلمساعيل باشا البغدادي املتوىف سنة ,

                                                 

 5دت ,ج إحسان عباس دار صادر , دط ,: وفيات األعيان و أنباء أبناء الزمان , تح : أبوالعباس مشس الدين بن خلكان  - 1
 .934,ص

 .5454, ص 5ط , دت , جسهيل زكار ,دار الفكر , بريوت , د: بغية الطلب يف تاريخ حلب , تح : ابن العدمي  - 2
 .0, ص 9ج,  9775,  9لبنان , ط -دار صادر بريوت, حممد يوسف جنم : املنصف , تح  - 3
 .935ابن خلكان , مصدر سابق , ص  - 4
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سنة موت وكيع جد أبيه , و من الواضح أن إمساعيل باشا قد خلط وهذه .يسنده إىل مصدر يركن إليه 
 . (1)« بينهما , بدليل أنه ينسب مصنفات اجلد إىل احلفيد 

و ال يعرف أنه رأى أبا الطيب أو كافورا أو غريمها ممن مات يف منتصف القرن , و ال أنه » : وقال 
من الناس يشري إىل أن االبن كان صغريا  شارك يف شيء من أحداث ذلك العصر , و مساع ابنه لديوانه

, و عّمر حنو أربعني عاما  023, فالذي أظنه أن ابن وكيع ولـد بعد سنة  075عندما مات أبـوه سنة 
 . (2)«,وهو عمر معتاد يف تلك العصور ,و السيما مع ما اشتهر عنه من اإلسراف يف اخلمر و الشهوات 

نة تنيس بكسرتني و تشديد النون , وياء ساكـ» وإليها ينسب يف مدينة تنيس " ابن وكيع"ولد       
 .  (3)« و السني مهملة , جزيرة يف حبر مصر , قريبة من الرب , مابني الفرما و دمياط ,

مبصر مثلها استواء و طيب تربة  كانت أرضا مل يكن» و مدينة تنيس كما جاء يف كتب األخبار       
 و كرما وشجرا و مزارع , و كانت فيها جمار على ارتفاع من األرضثراوة , و كانت جنانا و خنال و
رض و ال أحسن اتصاال من جناهنا قرى على قرارها , ومل يـر الناس بلدا كان أحسن من هذه األو
كرومها , ومل يكن مبصر كورة يقال إهنا تشبهها إال الفيوم , و كانت أكثر خريا من الفيوم وأكثر و

ألصناف الغريبة , وكان املاء منحدرا إليها ال ينقطع عنها صيفا وال شتاء يسقون فاكهة و رياحني من ا
 .(4)« منه جناهنم إذا شاؤوا , وكذلك زروعهم , وسائره يصب إىل البحر من سائر خلجانه 

 .فهي مدينة مزدهرة ذات طبيعة خالبة أّسارة 
و األنوثة , وهم حيبون النظافة الرطوبة سهلة منقادة و طبائعهم مائلة إىل » وأهل تنيس أخالقهم       
 .  (5)« الدماثة و الغناء واللذة و أكثرهم يبيتون سكارى و

وكان أهلها أغنياء أثرياء , و أغلبهم ميتهن احلياكة , وكان هبذه املدينة مخسة آالف منسج لنسج       
ملدن اإلسالمية مما جلب ألهلها أنواع خمتلفة من األقمشة الفاخرة , ونظرا جلودهتا كانت تصدر ملختلف ا

                                                 

 5337, 9السعودية ط –, مركز امللك فيصل للبحوث و الدراسات اإلسالمية الرياض حممد بن عبد اهلل  العزام: املنصف , تح  - 1
 .57ص ة احملقق , , مقدم

 . 57املصدر نفسه , مقدمة احملقق , ص  - 2
 . 92, ص  5, ج 9755لبنان , دط ,  -معجم البلدان , دار صادر بريوت: ياقوت احلموي  - 3
 ( .ج ) حممد يوسف جنم , مقدمة احملقق , ص : املنصف , تح  - 4
 ( .د ) املصدر نفسه , ص  - 5
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الثراء و الغىن , و اجتمع هلم هذا الثراء مع أخالقهم السهلة املائلة إىل الرطوبة فأقبلوا على اللهو 
 .(1)وامللذات
: رأى بشر بن مالك يلتبط يف املعيشة فقال » " األوزاعي"ومما يدل على رفاهية أهلها و غناهم أن       

تنيس : وزاعي وما أم متعيش ؟ فأجابه األ: أدلك على أم متعيش ؟ قال بشر  أراك تطلب الرزق ؟ أال
 . (2)« فلزمتها فكسبت فيها أربعة آالف : ما لزمها أقطع اليدين إال ربته , قال بشر ,

و باإلضافة إىل طبيعة تنيس الساحرة , و صناعة األقمشة الفاخرة هبا , كانت مقصد طالب العلم       
مائة صاحب حمربة يكتبون احلديث وت أنه حكى عن يوسف بن صبيح أنه رأى هبا مخسفقد ذكر ياق» 
, أبو بكر التنيسي حممد بن علي بن أمحد: لم , منهم وذكر أيضا أنه ينسب إليها خلق كثري من أهل الع,

, وأبو زكرياء حيي بن أيب حسان التنيسي الشامي , و عبد اهلل بن احلسن بن طلحة ( 037ت )النقا  
 .  (3)« ( 435ت ), أبو حممد البصري املعروف بابن النحاس 

و تلذذ مبلذاهتا حالهلا وحرامها كما يظهر ذلك من خالل ,عيشة رغد فيها " ابن وكيع"و قد عا        
شعره , و كانت أسرته هجرت بغداد أو األهواز إىل هذه املدينة خالل أوائل القرن الرابع أو القرن 

 -507على مصر " بن مشر الضيبعنبسة بن إسحاق "انت إبان والية هذه اهلجرة ك الثالث , ويبدو أن
و يبدو أهنم فروا إىل تنيس هربا من ظلم . طلبا للرزق يف ظل حكم وال ينتسب إىل عشريهتم ه  545

" بن عمرو الغنويعباس "ان قد شارك يف حرب القرامطة هلم وبطشهم هبم , ألن عددا من الضبيني ك
 .  (4)ه  557مطة سنة على القرا
و هم بطن من طاخبة من العدنانية و كانت ديارهم بالنواحي » ينتسب إىل بين ضبة " ابن وكيع"و       

 .   (5)«وهبا قتلوا املتنيب الشاعر ... الشمالية التهامية مث انتقلوا يف اإلسالم إىل العراق 
 ل ـع , وعامل جامع , قد برع يف إبانه على أهشاعر بار» : و قد وصفه أبو منصور الثعاليب فقال       

                                                 

 ( .ج ) م , مقدمة احملقق , ص حممد يوسف جن: املنصف , تح  - 1
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 . (1)« زمانه , فلم يتقدمه أحد يف أوانه , وله كل بديعة تسحر األوهام و تستعبد األفهام 

قال احلافظ » : أيضا  فيهوقال .  (2)« كان يف لسانه عجمة , ويقال له العاطس » : الصفدي  فيهوقال  
كان ابن وكيع مسسارا يف بلده متأدبا : حدثين أبو منصور احلليب  :أبو عبد اهلل حممد بن علي الصوري 

 .  (3)« ظريفا 

 :أساتذته و تالميذه  -1-2

ذين أخذ عنهم و تتلمذ هلم سوى ما ذكره أساتذته ال" ابن وكيع"لـ تمل تذكر املصادر اليت ترمج      
الذي كان عليه فضل تعليمه " ملهليبأيب احلسن علي بن أمحد ا" فأشار إىل أستاذه( املنصف)هو يف كتابه 
كان إماما يف النحو و اللغة ورواية األخبار و تفسري » : ترمجة له فقال " ياقوت احلموي", و ذكر 
أخذ عن أيب إسحاق إبراهيم النجريمي وأخذ عنه أبو يعقوب يوسف بن يعقوب النجـريمي . األشعار 

 .(4)  «مثانني و ثالمثائة و ابنه هبزاد و خلق كثري , ومات مبصر سنة مخس و

حدث » : قال " أيب الطيب املتنيب"و " أيب احلسن املهليب"قصة حدثت بني " ياقوت احلموي"ونقل       
 :و قع بيين وبني املتنيب يف قول العدواين : قال أبو احلسن املهليب النحوي : هبا أبو جعفر اجلرجاين قال 

 ي وِنُقاْس ُةاَماهَل وَلُقى َتتََّح َكْبِرْضي        َأِتَصَقْني و َمِمْتَش ْعَدَت الَّو ِإُرْميا َع 

إن الناس يغلطون يف هذا البيت و الصواب اشقوين من شقوُت رأسه : و ذلك أن املتنيب قال       
فقلت له أخطأت يف وجوه أحدها أنه مل يرو كذلك , واآلخر أنه : باملشقات و هو املشط , قال املهليب 

باهلمزة و أيضا فإين أظنك ال تعرف اخلرب فيه و ما كانت العرب تقوله يف اهلامة أهنا إذا مل يقال شقأت 
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و كان املهليب من : قال.يثأر بصاحبها ال تزال تقول اسقوين فإذا ثأروا به سكن كأنه شرب ذلك الدم 
 . (1)« جلساء العزيز و خواصه 

ي مواضع كثرية ويبدو أن ـأباه عليًّا ف (ملنصفا )يروي عنهم يف كتابه "ابن وكيع"و ممن كان       
 (2)  «كانت أسرة يتعاطى أبناؤها العلم و حيتفلون باألدب » أسرته 

يف أثناء حديثه عن نسبه  " ابن العدمي " و من روى عنه فقد ذكر بعضهم " ابن وكيع"و أما تالميذ       
املعروف بالناظر , و مساه عليا املهنا املعري و روى عنه شيئا من شعره أبونصر املهنا بن علي » : فقال 
مسع منه مبعرة النعمان , و أبو حممد بن النحاس , و مساه احلسن بن حممد , و روى عنه أبو القاسم و

احلضرمي املعروف بالطحان , و سـماه احلسن بن علي بن أمحد بن وكيع , و هـو الصحيح , و أبو 
ذكره أبو القاسم احلضرمي الطحان يف . محد بن حممد اهلروي حممد عبد الرمحان بن عمرو أبو سعد أ

احلسن بن علي بن أمحد بن وكيع بن خلف : تارخيه الذي ذيل به على تاريخ ابن سعيد بن يونس فقال 
ومن خالل املصادر املتوفرة .  (3)« الشاعر أبو حممد أصله بغدادي , و مولده هو بتنيس , مسعت منه 

 " .ابن العدمي"كر تالميذه  سوى يبدو أنه مل يتطرق لذ
إحدامها إىل الشام و األخرى إىل العراق و هذا هو الشائع و لكن " ابن وكيع"و هناك رحلتان لـ      

( املنصف ) يف أثناء حتقيقه للنصف الثاين من كتاب " حممد بن عبد اهلل العزام " قد فند هاتني الرحلتني 
وقدم » :حيث قال " ابن العدمي"إىل حلب ذكرها " ابن وكيع"لة عتقد أنه ضائع , فأما رحالذي كان ُي

حلب و مدح هبا األمري سيف الدولة أبا احلسن علي بن عبد اهلل بن محدان , و روى عنه شيئا من شعره 
 . (4) «.... أبو نصر املهنا بن علي املعري املعروف بالناظر و مساه عليا 

و يف نسبه   , و قد مر بنا ذلك" ابن وكيع " مي ـ يف اسم و اضطراهبم ـ حسب رواية ابن العد      
يف أن الذي رحل إىل حلب  هو أبوه علي و ليس " حممد بن عبد اهلل العزام"أيضا , يؤيد ما ذهب إليه 

 ( . املنصف)االبن صاحب 

                                                 

 .   9342, ص  4األدباء , ج ياقوت احلموي , معجم - 1
 .93عمر خليفة , مقدمة احملقق , ص : املنصف , تح  - 2
 .5452 -5454, ص  5ابن العدمي , مصدر سابق , ج - 3
 .5454, ص 5املصدر نفسه , ج - 4
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عنه  و من القرائن الدالة على أن أباه هو الذي رحل إىل الشام أنـه عاصر سيف الدولة , وروى      
صلته بسيف مل يذكر أنه رحل إىل حلب و مل يذكر " ابن وكيع"يف الشام أو العراق , و" ابن جين"

دون أن يصرح أنه مسع " أيب فراس"وال غريهم  ونقل كلمة لـ" ابن خالويه"وال  "أيب فراس"الدولة و ال 
ود إىل أنه كان صغريا يف و مل يذكر أنه التقى به , وتفسري ذلك قد يع" النامي"عنه , ونقل عن رسالة 

 .   (1)تلك الفترة 
بعد " حممد بن عبد اهلل العزام"إىل الشام فإن " ابن وكيع"عن رحلة " ابن العدمي"و بالنسبة ملا رواه       

كان يستنبط الفائدة من اخلرب الذي يقرأه , فيوردها بلفظه كأهنا » رأى أنه " ابن العدمي"دراسته لطريقة 
يعقب عليها بذلك اخلرب , وقد يكون اخلرب باطال أو االستنباط باطال , ولكن القارئ يظن  حقيقة ثابتة مث

ال أعرف من : فالن )أن الفائدة ثابتة بنفسها وأن اخلرب يشهد هلا , ولو قال كما يقول علماء احلديث 
 . (2)« لكان أحسن و أدق يف العبارة ( حاله إال كذا

" احلافظ أيب عبد اهلل حممد بن علي الصوري"خربا عن " الصفدي"قد أورد إىل العراق ف تهو أما رحل      
كان ابن وكيع هذا مسسارا يف بلده متأدبا , سألين أن أخرج معه إىل : حدثين أبو منصور احلليب » : قال 

يف العراق بل هي ( توبة)فند أن تكون " حممد بن عبد اهلل العزام"ولكن  (3)« توبة لنشرب فخرجت معه 
( معجم البلدان)وجد يف " الوايف بالوفيات"حمقق كتاب " رمضان عبد التواب"و. ريبة من مدينة تنيس ق
و أحال يف التهميش بأنه مكان قريب من املوصل , وعلى ( توبة)مكانا يسمى " ياقوت احلموي"لـ

 (4)عمره رحل إىل العراق يف آخر " ابن وكيع"وقال إن ( املنصف)حمقق" حممد يوسف جنم"ذلك اعتمد 
 .هو الذي يكون قد رحل إىل تنيس " ابن القارح" وهلذا فإن. 
  :خصومته للمتنيب  -1-3

وإمنا كانت حول شاعر ,ومل تكن قائمة على مذهب شعري , " املتنيب"قامت خصومة عنيفة حول       
خلصومة اليت أصيل أرادوا انتقاصه وازدراءه انتقاما منه , فكانت حول شخصه ال شعره , و هي خبالف ا

                                                 

 .  57 -55حممد بن عبد اهلل العزام , مقدمة احملقق , ص : املنصف , تح : ينظر - 1
 . 57احملقق , ص   املصدر نفسه , مقدمة - 2
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الكثري من النقاد إفساد الشعر واخلروج إىل الصنعة  القائمة على مذهب رأى فيه" أيب متام"قامت حول 
 .(1)التكلفو

. خصال و صفات كانت السبب و الدافع إىل تآلب النقاد و الشعراء عليه " املتنيب"و توفرت يف       
الطيب كان أبو: أبو الفرج الببغاء قال حكى » " : ييوسف البديع"فكان يتعاىل و يتعاظم و يتكرب , قال 

دون باقي وكانت احلال بيين وبينه عامرة , يأنس يب , ويشكو من سيف الدولة و يأمنين على غيبته له ,
الشعراء , و كان سيف الدولة يغتاظ من تعاظمه و جيفو عليه إذا كلمه , و املتنيب جييبه يف أكثر األوقات 

 .(2)« و يتغاضى يف بعضها
 :قصيدته اليت أوهلا " أبو الطيب املتنيب"و قد نظم 

 (3) ُمَقي َساِلي وَحِمْسِجِب ْنوَم       ُمِبَش ُهُبْلَق ْنمَِّم اُهَبْلواحّر َق
" املتنيب"فكلما أنشد "أبو فراس "فجعل ينشدها يف حضرة سيف الدولة و معه مجاعة من الشعراء منهم 

 : وملا وصل إىل قوله » قه أنه سر" أبو فراس"بيتا اهتمه 
  ُمَلو الَق اُسَطْرو الِق ُحْموالرُّ ُفْيلسَّي      واِنُفِرْعَت اُءَدْيَبوال ُلْيواللَّ ُلْياخَل 
الفصاحة , والرياسة و السماحة  و ما أبقيت لألمري , إذا وصفت نفسك بالشجاعة و: قال أبو فراس

فـي اإلنشاد " املتنـيب"واستمر  (4)  «وائز األمري تـمدح نفسك مبا سرقته من كالم غريك و تأخذ ج,
غضب سيف الدولة من مناقشته يف هذه القصيدة , وكثرة دعاويه فيها » يف تسريقه حىت " أبو فراس" و

 .   (5)«وضربه بالدواة اليت بني يديه 
بترفعه عن ساعد هو على تأجيج اخلصومة » و مناوئوه و قد " أيب الطيب املتنيب"و كثر حساد       

مدح رجال ذوي خطر كالوزير املهليب و الصاحب ابن عباد , مث هبجائه ضبة هجاء فاحشا اغتيل بسببه 
بل لقد أكل احلسد قلوب رجال شهد هلم معاصروهم بالفضل , كما متتعوا بسلطان . فيما يقولون 

 .(6)« واسع يبسطون على الكتاب و الشعراء , كأتباع هلم و أبواق جملدهم 
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قـال , ينتظر لكي خيصه بقصيدة ميدحه فيها لكنه ما فعل" كافور"وزير " ابن حنزابة"و كان       
كنت مبصر و هبا أبو الطيب , ووقفت من أمره على شفا اهلالك : قال الوحيد»" : يوسف البديعي"

دعتين نفسي حلب أهل األدب إىل أن أحثه على اخلروج من مصر فخشيت على نفسي أن يشيع ذلك 
 , و كان هو مستعدا للهرب وإمنا فات أظافري املوت ,  خمالب املنية من قرب , و هو جىن ذلك على عين

نفسه , ألنه ترك مدح ابن حنزابة و هو وزير كافور , و املقرب منه , وهو مع ذلك من بيت شريف 
 . (1)«لباب أهِل وزارة و رياسة ومن العلم و األدب مبوضع جليل و هو باب امللك , فأتى من غري ا

أيب بكر "عن " يوسف البديعي"حيث نقل " ابن حنزابة"ما فعله بـ" املهليب"و فعل بالوزير       
وملا قدم أبو الطيب من مصر إىل بغداد , و ترفع عن مدح املهليب الوزير , ذهابا » : قوله" اخلوارزمي

بغداد , حىت نالوا من عرضه راء بنفسه عن مدح غري امللوك , شق ذلك على املهليب , فأغرى به شع
متي وتباروا يف هجائه , وفيهم ابن احلجاج و ابن سكرة حممد بن عبد اهلل الزاهد اهلامشي , واحلا,
 . (2)«وأمسعوه ما يكره , ومتاجنوا به و تنادروا عليه ,

مع يف فيحكى أن الصاحب أبا القاسم ط» " أصبهان"مما حدث و توجه إىل  "املتنيب"و مل َيعترب       
زيارة املتنيب إياه بأصبهان , وإجرائه جمرى مقصوديه من رؤساء الزمان ,وهو إذ ذاك شاب و حاله حويلة 
, ومل يكن استوزر بعد , و كتب إليه يالطفه يف استدعائه , وتضمن له مشاطرته مجيع ماله , فلم يقم له 

غرضا يرشقه » ا سببا يف عداوته له فجعله و كان هذ (3)«املتنيب وزنا , ومل جيبه عن كتابه وال إىل مراده 
بسهام الوقيعة , و يتتبع عليه سقطاته يف شعره و هفواته , وينعى عليه سيئاته و هو أعرف الناس حبسناته 

 . (4)«و أحفظهم هلا 

ع عن الوزراء و الرؤساء و جلب لنفسه عداوة هو يف غىن ملا ترّف كبريًا خطًأ "املتنيب"و قد أخطأ       
كان يستطيع أن يدفعها عن نفسه لو أنه أحسن التصرف مع هؤالء و وادَّهم و داَهَنهم , لكن . اعنه

و من أسباب تآلبهم عليه مبالغة حمبيه و مريديه يف مدحهم إياه و هذا هو . الكرب متأصل يف نفسه 
 ,(املنصف)ه بف كتا, فأل(5)إليه" ابن حنزابة"أظهره كتاب " ابن وكيع"السبب األكرب الكامن يف نفس 
                                                 

 . 990يوسف البديعي , مصدر سابق , ص  - 1
 .  923املصدر نفسه , ص  - 2
 .  925املصدر نفسه , ص   - 3
 . 925فسه , ص املصدر ن - 4
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منذ  –و مازلت أرى أهل األدب » " : القاضي اجلرجاين"قال " املتنيب"هؤالء املبالغني يف مدح  يفو
من : يف أيب الطيب بن احلسني املتنيب فئتني  –أحلقتين الرغبة جبملتهم , ووصلت العناية بيين و بينهم 

لتقي مناقبه إذا ذكرت بالتعظيم وقلبه , ي مطنب يف تقريظه , منقطع إليه جبملته , منحط يف هواه بلسانه
ويشيع حماسنه إذا ذكرت بالتفخيم , ويعجب و يعيد و يكرر , ومييل على من عابه بالزراية و التقصري ,

 . (1)«, ويتناول من ينقصه باالستحقار و التجهيل 
لتمام التزم من فإن عثر على بيت خمتل النظام , أو نبه على لفظ ناقص على ا» ليس ذلك فحسب       

و بسبب .  (2)«نصرة خطئه و حتسني زللـه ما يزيله عن موقف املعتذر , ويتجاوز به مقام املنتصر 
إىل هذه " ابن وكيع"و كان " املتنيب"مبالغة هذه الفئة نشأت فئة أخرى مضادة بالغت يف احلط من قيمة 

ن رتبته , فلم يسلم له فضله , وحياول و عائب يروم إزالته ع» " : القاضي اجلرجاين"الفئة ينتمي قال 
حطه عن منزلة بوأه إياها أدبه , فهو جيتهد يف إخفاء فضائله , وإظهار معايبه , وتتبع سقطاته وإذاعة 

 .        (3)«غفالته , وكال الفريقني إما ظامل له أو لألدب فيه 
يف مدحه وكثرة " املتنيب"عجبني بـتعجب من مبالغة هؤالء امل" أبو سعد حممد بن أمحد العميدي"و       

و إين ألعجب واهلل من مجاعة يغلون يف ذكر املتنيب و أمره , ويدعون » : إطرائهم له حيث قال 
اإلعجاز يف شعره ويزعمون أن األبيات املعروفة له هو مبتدعها و خمترعها وحمدثها ومفترعها , ومل يسبق 

حاضر , وهؤالء املتعصبون له املفتخرون باللمع اليت يزعمون  إىل معناها شاعر ومل ينطق بأمثاهلا باد وال
 .(4)«كيف ال يستحيون أن يقولوا بعصمته , ويتهالكوا يف الداللة على حكمته ....أنه استنبط آثارها 

ويعد  -سبب تآلب بعض الناس عليه و حماولة احلط من قيمته و جترحيه " العميدي"وقد ذكر       
ولوال أنه كان جيحد فضائل من تقدمه من الشعراء , وينكر حىت » : فقال  – أحد هؤالء" العميدي"

أمساءهم , يف حمافل الرؤساء , ويزعم أنه ال يعرف الطائيني , وهو على ديوانيهما يغري , ومل يسمع بابن 
 شدالرومي و هو من بعض شعره ميري , ويسبهم ونظراءهم إذا قيل يف أشعارهم إبداع و يعيبهم مىت ما أن

هلم مصراع  لكان الناس يغضون عن معايبه و يغطون عن مساويه و مثالبه و يعدونه كسائر الشعراء 
 .(5)« الذين ال ينبش عظامهم إنسان 
                                                 

 .   95الوساطة , ص  - 1
 .   95الوساطة , ص  - 2
 .   95الوساطة , ص  - 3
 5إبراهيم الدسوقي البساطي  , دار املعارف , مصر , ط: أبو سعد حممد بن أمحد العميدي , اإلبانة عن سرقات املتنيب , تح  - 4

 .55, ص  9737,
 .54املصدر نفسه , ص   - 5
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من » : أنكر معرفة الطائيني حيث قال " أيب الطيب املتنيب"و " احلامتي"و يف املناقشة اليت دارت بني       
 . (1)«  مسعت بذكرمها إال من هذه احلاضرة أبو متام والبحتري ؟ ما أعلم أين

. و قد يكون صادرا عن تيه وِكْبر,معرفته الطائيني صادر عن غضب " املتنيب"و يبدو أن إنكار       
 .وتغاىب يف ذلك كثريا و جهل عاقبته , فاختذها حساده وسيلة لتجرحيه وراحوا يروجون هذه الفكرة 

أيب "كان قد اعترف يف أحد اجملالس بفضل " املتنيب"أن  )*(" الدينياخل"عن " يوسف البديعي"ونقل       
, ويبدو أن اعترافه بفضلهما كان صادرا عنه يف  (2)عليه وعلى سائر الشعراء بعدمها " البحتري"و " متام

 .حالة هدوء نفس وحضور عقل 
فأوغرت " املتنيب"وأها و هناك سبب آخر أجج هليب هذه اخلصومة و هو املكانة العالية اليت تب      

كثري من األدباء و الشعراء و دارسي األدب »صدور احلاسدين و احلاقدين عليه ذوي النفوس الضعيفة فـ
ورجال البالط , مل يستطيعوا أن ينظروا يف غري حقد إىل ما كان يتمتع به املتنيب من حظوة عند سيف 

 . (3)« الدولة , و من اعتزاز عند املعجبني به 
و ممن ,عصبة تكونت ممن كانت تصرفات الشاعر تثريهم » ومل خياصموه فرادى بل تشكلت       

. كانوا خيشون على ما َلهم من امتيازات , وكان أبو فراس ابن عم سيف الدولة روح تلك العصبة 
اهية وُكره الرجل للمتنيب يرجع إىل كراهية مفطورة , كراهية األرستقراطي الكبري لرجل من الدمهاء , كر

أبو العشائر الذي مل »ووقف إىل صفه " أبا فراس"وممن ساند  (4)« إنسان حساس آلخر يتمنطق يف برود 
 . (5)«يغتفر للمتنيب عدم اهتمامه به بعد أن أسدى إليه فضله و معهما رجال البالط 

ويف ذلك قال  فقد نال شهرة كبرية يف حياته و بعد مماته ,, ورغم هذه العداوة اليت طالت شخصه       
وقفت له :واعتىن العلماء بديوانه فشرحوه , وقال يل أحد املشايخ الذين أخذت عنهم» " :ابن خلكان"

على أكثر من أربعني شرحا ما بني مطوالت و خمتصرات ,ومل يفعل هذا بديوان غريه , وال شك أنه 

                                                 

حممد يوسف جنم : الرسالة املوضحة يف ذكر سرقات أيب الطيب املتنيب و ساقط شعره , تح : أبو علي حممد بن احلسن احلامتي  - 1
 .933, ص  9732,دار صادر بريوت لبنان , دط , 

 بان من مدينة خالدة و هي قرية من قرى املوصل , اتصال بسيفمها أبو بكر حممد و أبو عثمان سعيد ابنا هاشم , شاعران أدي )*(
 .945ص ,  7الصبح املنيب , اإلحالة : ينظر. الدولة ومدحاه 

 .945-949يوسف البديعي , مصدر سابق , ص : ينظر - 2
 .937حممد مندور , مرجع سابق , ص  - 3
 . 937املرجع نفسه , ص  - 4
 .937املرجع نفسه , ص  - 5



 (المنصف)ــــــــ ابن وكيع وكتابه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

82 

 

ء نّغصوا عليه حياته وساعدهم لوال أن هؤال (1)« كان رجال مسعودا ,و ُرزق يف شعره السعادة التامة 
 .    هو يف ذلك 

وتفرقوا فرقا يف مدحه و القدح فيه و النضح عنه » وكان الناس يف خالف يف أمره و شغلهم ذكره       
و ذلك أول دليل على وفور فضله , وتقدم قدمه , وتفرده عن أهل زمانه , مبلك . و التعصب له و عليه 

 .(2)« فالكامل من ُعّدت سقطاته , والسعيد من حسبت هفواته رقاب القوايف , ورق املعاين 
و غريهم أرادوا أن " ابن العميدي"و" احلامتي"و" الصاحب بن عباد"و "ابن وكيع "و النقاد كـ      

و شهرته , لكن حدث عكس ما أرادوا , فشاركوا يف شهرته دون أن يدروا " املتنيب"ُيخمدوا ذكر 
ولو أهنم صربوا و جتاهلوه ما كان ليصل إىل هذه . ار ذكره يف اآلفاق ودون أن يقصدوا ذلك , فط

 . وسيظل ذكره و شأنه مرفوعا إىل يوم الدين , الشهرة الواسعة منذ نبوغه إىل يومنا هذا 
 : وآثاره " ابن وكيع "وفاة  -1-4

ني وثالثـمائة يوم الثالثاء لسبع بقني من مجادى األوىل سنة ثالث وتسع» " ابن وكيع"تويف       
و كانت وفـاته .  (3)«بـمدينة تنيس ودفـن يف املقربة الكربى فـي القبة اليت بنيت له هبا , رمحه اهلل 

 .  (4)«بعلة الفاجل » 
يف احلركة النقدية خالل القرن الرابع اهلجري , وترك مؤلفات تدل على " ابن وكيع"وقد شارك       

 :ومن مؤلفاته . على األدب , ولكن بعض آثاره هي يف حكم املفقود  ثقافته الواسعة , و اطالعه الكبري
فايز "وقد اختذُتـه مدونة هلذا البحث , وقام بتحقيقه ( املنصف للسارق و املسروق منه ) كتاب / 9

, وهذين األخريين كان إخراجهما له يف " عمر خليفة بن إدريس"مث " حممد يوسف جنم"مث " الداية
الذي كان ُيعتقد أنه ( املصنف)على اجلزء الثاين من كتاب " حممد بن عبد اهلل العزام"عثر  و. جملدين 
ليكون ما نشره احملققون قبله ( النصف الثاين ) وقام بتحقيقه وأضاف إىل عنوانه عنوانا فرعيا هو  ضائع

الدراسات وقد قام مركز امللك فيصل للبحوث و ( . املنصف ) هو النصف األول وبالتايل اكتمل كتاب 
 .(5) 5337منه , وكانت طبعته األوىل سنة ( النصف الثاين ) اإلسالمية بالسعودية بطباعة 

                                                 

 .959, ص  9خلكان , مصدر سابق , جابن   -1 
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 93 -5ص ص حممد بن عبد اهلل العزام , مقدمة احملقق ,: ف , تح املنص:ينظر  - 5
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, و أشار إىل ( النزهة يف اإلخوان ) ومساه " حممد الطاهر بن عاشور"نقل عنه ( : اإلخوان ) كتاب / 5
مكي بن أيب "تار منه واخ" ابن وكيع بن خلف"أنه نسخة وحيدة موجودة يف مكتبته , ونسبه إىل حفيد 

 . (1)(منتخب كتاب اإلخوان البن وكيع ) كتابا مساه " طالب

حتدث فيه عن املشاهري الذين ابتلوا بقبح الصورة ,ولكنهم رزقوا ( نظم الدر والعقيان ) كتاب / 0
 . (2)الفضل والعلم فكانت هذه سترا لتلك 

وديوان شعر ابن وكيع »: حيث قال " الطلب  بغية"يف كتابه " ابن العدمي"أشار إليه : ديوان شعر / 4
ووقع إيل نسخة من شعره صحيحة » : , وقال  (3)« هذا أيضا عليه أربعة جملدات على حروف املعجم 

آخر : قال أبو حممد احلسن بن علي بن أمحد بن وكيع , و ختمه بقوله : ابتدأ يف أول الديوان و قال 
 .   (4)« شعر أيب حممد احلسن بن وكيع 

إحدى ( يتيمة الدهر ) يف " الثعاليب", و ذكر  (5)وأشاد بشعره " ابن خلكان"و ذكر ديوانه       
ولـه كل بديـعة تسحر األوهام وتستعبد »  :قصائده املربعة وغريها , وأشاد بشعره أيضا فقال 

 .(6)« األفهام 

فكان ثالثا ومثانني بني " يعابن وك"مبجهود كبري حيث مجع الكثري من شعر " حسني نصار"وقام       
(. ابن وكيع التنيسي شاعر الزهر و اخلمر ) قصيدة ومقطوعة , وقام بتحقيقها و أخرجها يف كتاب مساه 

" هالل ناجي "واستدرك عليه . ومن يقرأ أشعاره جيده فعال شاعر الزهر واخلمر , فكان مولعا هبما 
 ( .هوامش تراثية ) ية , مث نشرها ضمن كتابه العراق( املورد ) بعض األشعار , ونشرها يف جملة 

 .   (7)مل تنشر " ابن وكيع"إىل أن لديه بعض أشعار " عمر خليفة"وأشار 
 : (8) ومن ملح شعره قوله
 اـَمفيه ونظََّ يُِّعْبالرَّ صََّعا      و ما َرَمَنْمَنامُل يِعِبَي الرَّْشى َوـَرَت َتْسلََأ
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 اَما السََّمُهيَُّأ يِهِبْشِر يف التَّْدَأ ْمَلا      َفَهوِرُنِب َءاَمالسَّ ُضْراأَل ِتَكفقد َح
 اـَمُجْنها حتكي لعينيك َأواُرْنفخضرهتا كاجلـو  يف حسن لونه      وَأ

 عجٌب هبا  فتبّسـما ُهـَلاَخَدنفسه      َت َنْسٍس ملا رأى  ُحِجْرفمن َن
 اَمالورد يف خده َد ر غيَظفأظه      اًلاُوَطى على الـورد اجلينِّ َتَدْبوَأ
 ادََّمو َق اًلْضَف فـزاد عليه الورُد      ُهَضَلشقيٍق ناَزَع الـورَد َف ٍرْهو َز

 ُمـَضرَّما رًاْمَج  ُمْطه      فأظهر فيه اللَّـطم خدَّْلاحلزن َي ِطْرَفو ظل ِل
 : (1)وقال 

 ُباِئَحوب السَُّأَرجِّي دنـوَّ الوصِل من بعد بعده      كما قد ترجى يف اجلد
 ُبـاِتَعُر يف اهلجر العتاَب كأنـين      لدهـري من ظلم الكرام ُأـِثْكوُأ
 ُباِذـَواملىن عنك بالرضى      و قد تـمنع اآلمال وهي َك ى مواعيَدَوْهوَأ

 : (2)وقال 
 ـيُلاِطَبك والدنـيا أعاليُل      ال يشغلنك عن اللـهو اأَلَعـلَّْل فـؤاَد

 يُلمهمَت به      مـن العـواذل ال قـاٌل وال ِق ٍرْمن َأوال يصـدنك ع
 وُلُذْعيوميك يوٌم  أنت فيه إذا      مـيزَت  يف الناس حمموٌد وَم ُرـْيَخَف

 وُلُغْشهلـم إنين عن ذاك َم ْلـُقوقـالوا كن خليفتنا      َف َكـْوَتوإن َأ
 وُلُصـْور َمفإن ذلـك أمـٌر َمْع  نفاسـته      و نـبله بفـناء العـم

 واْرَض اخلـموَل فال حيظى بلذته      إال امـروٌء  خامل يف الناس جمهول
 ـوُلما      ترجـو فذلك أمـر شأنه الطُّ ِلو ال تبـْع عاجَل الدنيا بآِج

 وُلُلْطالقهوة الصهباء حتي به      روحـي فإن  دم الصهباء َم َمواسفْك َد
 ـوُلـأُماهلل  َم ُوـْفَعالتـقنطن َف    اإلمث فيها حني تشـرهبا   يا خائَف

 وال      تعـرض  ملـا كثرت فيه األقاويُل, مما حرموه  فاسقين النضَّ ْمُق
 يُلـِدْنومن قهـوة عتقْت يف دنِّها حقًبا      كأهنـا يف سـواد اللـيل ِق

هبما وهبما تعلق  يربح وصف اخلمر والربيع ومظاهره فهو مولع" ابن الوكيع"وهكذا ال يكاد         
 .   فؤاده 
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 ( :املنصف ) كتاب / 2
يف النصف الثاين من القرن الرابع اهلجري , ومل يشر إىل سنة " ابن وكيع" من الكتب النقدية ألفه       
أبو احلسن " حدثنا شيخنا : ) منه وجدنا املؤلف يقول (  00) ولكننا إذا رجعنا إىل ورقة » تأليفه 
أبا " ويف هذا دليل على أنه ألفه بعد وفاة شيخه املذكور , وحنن نعرف أن شيخه (  رمحه اهلل" املهليب 

فيكون قد كتب كتابه هذا   ھ 070وأن  ابن وكيع تويف سنة ....  ھ 072قد تويف سنة " احلسن املهليب 
 . (1)« ھ 070, وقبل سنة  ھ 072بعد سنة 
املنصف )أن عـنوانه هو " ر خليفة بن إدريسعم"واضطرب حمققوه يف إثبات عنوانه , فرأى        

للسارق و املسروق منه , تصنيف أيب حممد احلسن بن علي بن وكيع , يف إظهار سرقات أيب الطيب 
املصنف للسارق و املسروق منه , يف إظهار سرقات ) أن عنوانه هو " حممد يوسف جنم", ورأى ( املتنيب 

اختار الدكتور املشهداين امسا » بينما ( ن بن علي بن وكيع أيب الطيب املتنيب تصنيف أيب حممد احلس
( املصنف يف الدالالت على سرقات املتنيب ) غريبا فقد ألصقت بنسخة برلني ورقة أخرى مكتوب فيها 

ال ووهي مزيدة على الكتاب خبط متأخر , ونص كاتبها على أنه نقلها من كشف الظنون , فال عربة هبا 
 .        (2)«سبان ينبغي أن توضع يف احل

والذي أرى أن األمثل يف عنوان الكتاب مبا كتبه الدكتور » : )*(" حممد بن عبد اهلل العزام"وقال       
مع (... املنصف للسارق واملسروق منه , يف إظهار سرقات أيب الطيب املتنيب ) حممد يوسف جنم , وهو 
ب املتنيب هي من أصل االسم , ألهنا مكتوبة بعد اسم يف إظهار سرقات أيب الطي) أين ال أجزم بأن عبارة 

 . (3)«املصنف 
 ( :فنصامل)أسباب تأليف  -2-1

ابن        "بتحريض من» يـؤلف هذا الكتاب منها أنه ألفه " ابن وكيع"هناك أسباب و دوافـع جعلت      
 يعقد جملسا أدبيا يضـم أبـرزوقد كان كما نعلم من الرؤساء املتأدبني املعنيني بالعلم , وكان " حنزابة 
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صيدة أو قصائد , ولكنه مل يفعل وكان يتطلع إىل أن خيصه أبو الطيب بق... األدباء والعلماء يف عصره 
يتتبع سقطات أيب الطيب " ابن حنزابة " ولذا أخذ ... بل إنه نظم قصيدته الرائية فيه و مل ينشده إياها ,

 .(1)«  وحيشد العلماء والكتب للكشف عن سرقاته
فهو ( املنصف)له تأثري كبري يف دفعه إىل تأليف كتابه " ابن حنزابة"ويبدو أن الكتاب الذي بعثه إليه      
ابن "وهناك سبب آخر ذكره  (2)« إنه وصل إيل كتابك اجلليل امُلَوّضع , اللطيف املوقع » : يقول 
ُر إفراط طائفة من متأديب عصرنا يف َتْذُك.. »:إليه فهو يقول " ابن حنزابة"وهو فحوى كتاب " وكيع

مدح أيب الطيب املتنيب وتقدميه وتناهيهم يف تعظيمه وتفخيمه , وأهنم أفنوا يف ذلك األوصاف , وجتاوزوا 
اإلسراف حىت لقد فضلوه على من تقدم عصَره عصُره , وأبر على قدره قدُره , وذكرَت أن القوم 

. ل الصواب , يف معىن وال إعرابترى من ُيَجـوِّز عليه جه عن تأمل معانيه , فما التقليد فيه شغلهم 
ذكرت أهنم مل يكتفوا بذلك حىت نفوا عنه , ما ال يسلم فحول الشعراء من احملدثني و القدماء منه و

 .     (3)« ليس له معىن نادر , وال مثل سائر إال و هو من نتائج فكره , و أبو عذره : فقالوا 
للرد " ابن وكيع"و إطراؤهم له بل جعلوه يفوق القدماء و احملدثني هو ما دعا " نيباملت"فَمْدُحهم       

أوهلما : وتنقسم القضية اليت أثارها املعجبون حول أيب الطيب يف شقني » على هؤالء املبالغني يف مدحه 
مبينا " املتنيب"يسرد سرقات " ابن وكيع"فراح  (4)«أنه أفضل من كل من تقدمه , الثاين أن معانيه خمترعة 

يعتقد أن إثبات كثرة املسروق يف شعر املتنيب هو رد ضمين على الشق األول من » مواضعها و كأنه 
القضية , ألن إثبات االتكاء الكثري على معاين اآلخرين سيفقد أنصاره محاستهم لتقدميه على كل شاعر 

 . (5)« سابق 
أمخد ذكره وذكر شعراء عصره  "املتنيب"الطيب  شاعرا , ولكن ذكر أيب" ابن وكيع " وقد كان      
وشغل الناس عنهم , مما جعل يف نفسه حساسية , وما كانت لتوجد هذه احلساسية لوال وجود أسباب ,
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لتسريقه , وهذا التحريض " املتنيب"إليه وحتريضه على " ابن حنزابة " هيأت هلا الطريق ككتاب الوزير 
َضّمن ضمن كتاب الوزير , والسبب اآلخر هو مبالغة املتعصبني  سواء كان صرح به أم مل يصرح هو ُم

و أظهرت ما ُتضمر نفسه و ما ُتِكن " ابن وكيع"يف مدحهم له , فهذه األسباب أثارت ثائرة " املتنيب"لـ
 ., ودفعته دفعا لتسريقه , بل بالغ كثريا يف ذلك 

 ( :املنصف ) آراء بعض النقاد يف -2-2
و أما ابن وكيع فقد قّدم يف صدر كتابه » : حيث قال " ابن رشيق "النقاد نذكر من بني هؤالء       

كتاب )على أيب الطيب مقدمة ال يصح ألحد  معها شعر إال الصدر األول إن سلم ذلك هلم , ومساه 
يرى أنه حاف عليه " ابن وكيع"فـ,(1)«وما أبعد اإلنصاف عنه  ,مثلما مسي اللديغ سليمًا( املنصف
 .اءّرهبذا العنوان خمادعة الُق " ابن وكيع"ه وإمنا أراد عنوان وكان حمتوى هذا الكتاب عكس عظيمًا َحْيفًا
كان حممد بن : قال علي بن منصور احلليب املعروف بابن القارح » : وأما يوسف البديعي فقال       

يه كثريا , وسألين يوما وكيع متأدبا ظريفا , ويقول الشعر , وعمل كتابا يف سرقات املتنيب , وحاف عل
 : أن أخرج معه , واصطحب مغنيا و أمره أال يغين إال شعره فغىن 

 اــَنْسُح َكــَلْثيزداد ِم      عليـٍل ـلُّكــان ُك ْوَل
 َيَوّد لـو كـان ُمـْضـىَن      ـيٍحِحَص ــلُُّك ـاَنَكَل

 اَنـْزُح الناِس ِصـْل أكمَل       نًاْسُح  النـاِس يا أكـمَل
 ـىَنْغـــٌه به عنك َأْجيل      َو  اـيَت عـين و مـِنَغ

 : إن أبياتك مسروقة , األول من قول بعضهم : ال , فقلت : هل تثقل عليك املؤاخذة  قال : فقلت له 
 قاِمكما تزداد أنت على الّس      نًاْسيزيد ُح لو كان املريُض

 ِمسـااجِل عِمالّنه من إذن وُعدَّْت      شكايُت املريُض يَدملا ِع
 : والثاين من قول رؤبة 

 يُتِلماَس واَنْلالّس َسـْلُم مـا أنساِك ما حييُت      لو أشرُب
 يُتِنعنك و لو َغ ىًنيل ِغ  ما                                   
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ادر إىل احلط إذا كان األمر على هذا فاعذر املتنيب على مثله وال تب: واهلل ما مسعت هبذا , فقلت : فقال  
" ابن القارح" وهذه حجة بالغة أقامها عليه . (1)«عليه , وال املؤاخذة له ,واملعاين يستدعي بعضها بعضا 

 " .املتنيب"لو كان ممن  يعتربون , ودليل على أن يف نفسه شيئا وهذا حتامل شديد منه على 
: قلت . )*( ومُدمن َس ُرَوْجوهو َأ: ( أبكار األفكار ) قال ابن رشيق يف كتاب » : وقال الصفدي       

ألنه حتامل فيه على أيب الطيب كثريا و هو خالف التسمية , إال أنه دل على أنه كان له اطالع عظيم 
 . (2)«للغاية  ومل يرض له بالسرقة من شاعر واحد , حىت يعد اجلملة من الشعراء و ذلك املعىن املسروق 

من اطلع عل كتاب ابن وكيع يف املنصف وما » ( : السفينة)تابه  يف ك" ابن مباركشاه " وقال       
يسوقه على كل بيت مما يدعي أن املتنيب سرق ذلك البيت منه , رأى فيه األعاجيب من حماسن الناس 

أما ابن وكيع فحط على املتنيب حط عظيم , وأخطأه للغاية .... اليت يصري معها كالم املتنيب كثيفا كليال 
 .  (3)« و أوسع و النهاية 
يف الرد  ألف كتابًا» و املتعصبني له وقد  "أيب الطيب املتنيب" من املقربني إىل " ابن جين " و كان       

ولعل مما أثاره إىل تأليف ( . النقض على ابن وكيع يف شعر املتنيب و ختطئته ) على كتاب ابن وكيع مساه 
اضع كثرية من املنصف , و اهتامه إياه باجلهل هذا الكتاب تعريض ابن وكيع به و بشرحه يف مو

هذا فضال عن انتداب ابن . والتعصب يف أكثر األحيان , كما فعل الوحيد يف تعليقه على شرح ابن جين 
 .(4)« و قد كان أقرب املقربني إىل أىب الطيب , للدفاع عن صديقه وشاعره املفضل جين نفسه ,

وعدم , و تفانيه يف ذلك " أيب الطيب " على " ابن وكيع " ين وهكذا يكاد جيمع النقاد على جت      
مراعاته للظروف و العـوامل اليت تـجعل األشعار تتشابه كالتـقاليد الشعـرية و الظـروف الطبيعية 

كما رأينا ولكنه متادى يف " ابن القارح"و االجتماعية و الرواية وغري ذلك , و مل يعذره و قد نبهه 
يصطاد العيب اصطيادا وهو بارع يف هذا براعة جتعلك تنساق » و نراه كثريا ما  شططه و جلاجته ,
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" أيب الطيب املتنيب " و على الرغم من متاديه وحيفه على .   (1)«لقوله و تأخذ برأيه يف بعض املواضع 
نظرات » إال أن له ذاكرة متميزة و قوية , و فطنة و ذكاء متقدا , فنراه يفطن إىل أدق األمور ولـه 

نقدية قد أصابت الصميم , وآراء تدل على ذوق نقدي سليم , و قدرة فائقة على كشف العيوب 
احلقيقية , و هو ال يكتفي مبجرد الكشف عن العيب و التنبيه عليه بل نراه يف أحيان كثرية حياول تقومي 

 . (2)« النص يف شكل صياغة أخرى مربأة من العيب سليمة من املأخذ 
إن عره جودة و روعة عن شعر الفحول ,ال يقل ش »و  –فقد ساعده ذلك  –ننسى أنه شاعر وال       

 . (3) «عري وحسه املرهف و ذوقه السليم رأيناه يفعل هذا فإمنا هو يستمد من طبعه الشا
كفساد الصنعة و التناقض أحيانا و سوء " املتنيب"و قد أصاب يف  أحيان كثرية يف كشف أخطاء      

 ., و رداءة التقسيم و غريها (4)  و سوء املطابقة الترتيب
 " :املتنيب"بيت  يففمن رداءة التقسيم قال      

 (5) َوْغُد ْمَفْدٌم و َأْحَزُمُه ْمفَأْعَلُمُه      ُأَهْيَلُه اِنَممُّ إىل هذا الزََّأُذ
و الوغد . سد ذلك علمه هذا تقسيم رديء ألن الَفْدم الَعيي املنطق , وقد يكون الفدم عاملا فال يف» 

. الضعيف أو العبد , وقد يكون احلزم يف الضعيف أو العبد و ال تبعد العبودية و ال ضعف اجلسم حزمه 
 .(6«أعلمهم جاهل و أحزمهم أخرق : وإمنا ينبغي أن تأيت بالشيء و ضده كما تقول متثيال 

 " : املتنيب" بيت يفو من رداءة الصنعة قال  
 (7) اُءَذْقاإِل حىت كـأن َمِغيـَبُه      يف ُقْرِبِه َّرٌةُق عنٍي لُِّكو ِل

 لكل عني جالء يف قربه: هذا بيت رديء الصنعة ألن القرة ضدها السُّْخنة , و كان ينبغي أن يقول » 
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 . (1)« ليكون ضد اإلقـذاء 
 " : املتنيب"بيت  يفو قال  ,مه كما فعل هبذا البيتو كان كثريا ما يصحح البيت و يقّو      

 (2) و السَُّنِن ِضْرعند الَف يِّيِبِصعلى اخَل      ْمَمُهاِرَكوا َماُدوىل َباأُل ُمرَاى الِكَقْلَأ
 .بادوا حماسنهم على اخلصيي , أو ألقى الزهاد و الفقهاء تورعهم , صح املعىن : لو قال »

 (3)« بانيه و تتناسب معانيه اجلود و املنن , لتحسن م: فأما املكارم فكان جيب أن يقـول بعدها 
 .شاعر له دراية مبسالك الشعر و كيفية نظمه و أساليبه و عيوبه " ابن وكيع"فـ
 :قوله  يفقوله  "املتنيب"و مما عابه على       

  ُبالِعَرا ِقْبعن السَّ وٍعُفْدًقا      غرُي َمْبَبرَّْزَت َس ْنِإ ِقْبليـس من السَّ
. و ذلك غري جائز . )*(اهلندات قائم : فرق بني أن يقول مثل هذا و أن يقول ذكر املؤنث هاهنا و ال » 

 . (4)« و ليس يتعمد ركوب هذه الضرورات و لكن يغيب عنه علمها 
 : بيته  يفعليها التناقض فقال " املتنيب"و من العيوب اليت آخذ       

  (5)ا َأْبَعُدَه َكـْنَع َكـْنَأْقـَرُبها ِم      كـيف َيِحيُك امَلالُم يف ِهَمـٍم
: ظاهر هذا الكالم متناقض و ال جيوز أن يكون أقرب شيء أبعد شيء , إمنا كان يصح لو قال ... »
أقرهبا منك عندك , أبعدها يف   : و الذي ميكن أن يوجه لكالمه من املعىن أنه أراد ( . أقرهبا منك بعيد)

 .     (6)« احلقيقة عنك 
علما كبريا " ابن وكيع"تدل على أن لـ" املتنيب"ريها اليت كشف فيها عيوب شعر فهذه األمثلة و غ      

بالشعر و أساليبه , و ذاكرة قوية , و فطنة يستطيع الوصول هبا إىل أدق القضايا إال أنه متادى كثريا يف 
 .مما جعل النقاد ينتقدونه و رأوا يف ذلك تعسفا و شططا " املتنيب"تقصي شعر 
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 ( :املنصف ) رقة يف أقسام الس-2-3
ابقا بعض تلك األسباب فهو بذكر أسباب تأليفه كما رأينا س( املنصف)كتابه " ابن وكيع"يفتتح       
هو من نتائج فكره  ليس له معىن نادر , وال مثل سائر إال و» :أهنم قالوا " املتنيب"املعجبني بـ يفيقول 

متبعا , وال كان لشيء  من معانيه سارقا , بل  و كان جلميع ذلك مبتدعا , و مل يكن. و أبو عذره,
فادعوا له من ذلك ما ادعاه لنفسه عن طريق التناهي يف مدحها , ال على وجه . إىل مجيعها سابقا  كان

 .فأراد أن يبطل هذا الزعم هبذا الكتاب  (1)« الصدق عليها 
أفضل " املتنيب"فر من الناس أن و األمر الذي غاضه و كان شديد التدليل على بطالنه هو دعوى ن      

احملدثني القدماء وليس بأفضل من الطائيني أيب متام و البحتري فحسب بل أفضل الشعراء , الشعراء  شعرا 
و لقد ادعى قائلها إفكا واسعا , وظل . تعم مجيع القائلني من األولني و اآلخرين » و هذه دعوى , 

. الشعراء فيما سلم أبو الطيب منه , وفقرهم إىل ما غين عنه ألنه ادعى وقوع مجيع . للحق فيها  دافعا 
و هذه صفة تتجاوز الصفات , و تكاد تشبه املعجزات , و لو علم صدقها أبو الطيب من نفسه جلعلها 

 . (2)« آية له عند  َتَنبِّيه و داللة على صحة ما ادَّعاه من نبوته , يتحدى هبا أهل دعوته 
حيث " أيب الطيب"الطريقة واملنهج اليت أراد أن يتبعها يف إظهار سرقات " يع ابن وك"و قد عرض       
و سأدل أوال على استعمال القدماء و احملدثني أخذ املعاين و األلفاظ , مث أعود إىل تنخل شعر      » : قال

اخلواطر       أيب الطيب و معانيه , و إثبات ما أجده فيه من مسروقات قوافيه , اليت ال ميكن فيها اتفاق
 و سأنصفه يف كل      . و ال تساوي الضمائر , ألن ذلك يسوغ يف النزر القليل و يـمتنع يف املتواتر الكثري 

 .                    (3)« ذلك 
و ينبغي إذا عملنا على تسليم ماله من السرقات إليه , ورد املقصر منها عليه » : و يستطرد قائال       

جوه السرقات حممودها و مذمومها , و صحيحها و سقيمها , و ُأَعرُِّفك ما يوجب ,أن أثبت لك و

                                                 

 . 4-0, ص 9حممد يوسف جنم ,ج: املنصف , تح  1 -
 . 2ص ,  9املصدر نفسه , ج 2 -
 . 3ص , 9املصدر نفسه , ج 3 -
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للسارق  الفضيلة و ما يلحقه الرذيلة , ليكون ما نورده له و عليه مقيسا على أس أحكمناه , و هنج قد 
 .(1) «أوضحناه 
يام قد أنفد الكالم          أن مرور األ» فيه رأى ( باب تفسري وجوه السرقات : ) و قد عقد بابا مساه       

ورأى أن املنثور عني صافية            (2)« فلم يبق ملتقدم على متأخر فضال إال سبق إليه , و استوىل عليه 
فأحذق شعرائنا من ختطى املنظوم إىل املنثور , ألن املعاين املستجادة و احلكم » مل تلوثها األيدي 

كالنوادر الشاردة , و ليس هلا شهرة املنظوم السائر على ألسنة      املستفادة , إذا وردت منثورة كانت 
 . (3)« فالعارف بأخذ املنثور قليل , و اجلاهل به كثري . الراوين ,  احملفوظ على قائله كالتدوين 

لسارقها فضيلة النظم ما يزيد » و جعل سرقة املنثور أفضل من سرقة املنظوم ألن قائل احلكم ترك        
فهي كاحلسناء العاطلة حليها يف نظامها , فإذا أجالها النظم نسبت  إىل .رونق مائها , و هبجة روائها يف 

فكان األخذ أوىل هبا , و املنثور غري مشهور شهرة املنظوم . (4)« السارق , و استحقت على السابق 
 .كما قال 
لسارق و تدل على ذكائه و فطنته ذنب او َقسَّم السرقة احملمودة إىل عشرة وجوه رأى أهنا تغفر        

و سيأيت ذكر هذه , (5)  مث قابلها بعشرة و جوه مذمومة ال فضل لآلخذ فيها بل توجب له املذمة,
 .األقسام الحقا 

أن احملدثني أكثروا العجب بنوع من الشعر مسوه البديع , وظنوا » و قد طرق باب البديع , و رأى       
سبق إليه و ابتدعه , و مل خيترعوه و ال ابتدعوه , بل لعمري قد َصيَُّروه كثريا  أهنم أول من اخترعه , و

 ()وكذلك أنا. بعد أن كان نزرا يسريا , فتومهوا بكثرته يف أشعارهم أهنم سبقوا إليه , و استولوا عليه 

                                                 

 . 3, ص9ج, حممد يوسف جنم : املنصف , تح  -1
 . 7ص ,  9ج,  املصدر نفسه - 2
 . 7ص ,  9ج, املصدر نفسه  - 3
 . 7ص ,  9املصدر نفسه و ج - 4
 . 07 -7, ص ص  9حممد يوسف جنم ,ج: املنصف , تح : ينظر - 5
()  و ابن رشيق يف( البديع)بن املعتز يف كتابه اإىل أن ابن وكيع كرر قول , 9يف اإلحالة ( املنصف)أشار حممد يوسف جنم حمقق 

فهذه العبارة توحي ( وكذلك أنا)ولكن ميكن أن نستنتج ذلك من خالل عبارته , أن البديع مل خيترعه احملدثون ( العمدة)كتابه 
 ( =املنصف )أما عمر خليفة  حمقق ...وكذلك أنا: مسبوق إىل هذه الفكرة فهو الينكر أنه مسبوق إىل ذلك وهلذا قال  إىل أنه
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ألقابا بك أدل على سبق املتقدمني إىل معرفته , و تقدمهم يف صنعته , و قد قسموه أقساما و حنلوه 
لئال يرد عليك بيت أليب الطيب حيتاج إىل مماثلة هلذا النوع , فتبين » و ذلك . ( 1)« حاجة إىل معرفتها 

 . (2)« على أصل و تنطق بعدل 
فأما األبيات الفارغات و املعاين » : و املعاين العامة املشهورة مل يـر فائدة يف إيرادها حيث قال      

على أين ال أذكر .... إين ال أشتغل  بإيرادها , و ال أطيل الكتاب باعتمادها املكررات املرددات , ف
سارق املعاين اليت َكثََّرت الشعراء استعماهلا , و واصلت استبذاهلا , و صار موردها قد حصل له اسم ال

و إمنا ... ل و ذلك كتشبيه الوجه بالبدر , و الريق باخلمر و املسك و املاء الزال. و مل يظفر مبعىن فائق ,
, و لكن  (3) «أعذر سارق هذه األلفاظ املتداولة و املعاين املتناولة إذا زاد يف معناها أو َتمّلح يف ألفاظها 

 . هذه املعاين املشهورة ال يسمى سارقا من طرقها ألهنا متقررة يف النفوس كما رأينا ذلك يف الفصل األول
ي سرقات أيب الطيب ويتتبع ديوانه قصيدة قصيدة بل بيتا بيتا يف تقص" ابن وكيع " بعد ذلك يبدأ        

 ., و يبالغ يف ذلك كثريا و يتعرض ملعاين عامة ال سرقة فيها , و ال فضل فيها لسابق على الحق 
 لكل نوع طلبًا واحدًا للسرقات احملمودة و خنتار مثااًل" ابن وكيع"و اآلن نعود إىل تقسيم       

 : طالة و هذه األنواع احملمودة عشرة و هي لالختصار و عدم اإل
 : كقول طرفة فظ الطويل يف املوجز القليل , استيفاء الل/ 9

 ِد كقرب َغـِويٍّ يف الِبطالة ُمْفِس      ِهلِاَمَنحَّـاٍم خبيٍل ِب َرـْبأرى َق
 :اختصره ابن الزَِّبْعَرى فقال 

  َقْبُر ُمـْثٍر و ُمــِقْل اٌءَوبينـنا      و َس ِخـَساٌس اُتـيَِّطو الَع

                                                                                                                                                                  

وأنا أدل على سبق )ونقل كالم ابن وكيع مبتورا يف أثناء تعليقه عليه وهو,فكرة أن ابن وكيع ادعى السبق إىل هذه الفرأى = 
فاألوىل توحي إىل أنه السابق إىل هذه ..( وكذلك أنا أدل)حيث َفْرٌق كبري بينها وبني ماورد يف املنت وهي العبارة ...( املتقدمني

  .ويبدو أن ذلك كان سهوا من احملقق.إليها واليدعي السبق إليها  الفكرة وبالتايل يكون مدعيا بينما الثانية فتوحي إىل أنه مسبوق
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فقد شغل صدر البيت بـمعىن و جاء ببيت طرفة يف عجز بيت أقـصر منه بـمعىن الئح و لـفظ 
 .فاالختصار َأْوَجَب للثاين املدح  . (1)« واضح 

 : نقل اللفظ الرذل إىل الرصني اجلزل / 5
 :منه قول العباس بن األحنف 

  ـْمَعابتــلى اهلل هبا من َز      ُتَحـْم وا يل أهنا باتْتـُمَعَز 
  ْمـَت يَلا       يشتكي البدُر إذا ما ِقَمما كانت َك َلَمْكاشتكْت َأ

 : هذا معىن لطيف أخذه ابن املعتز فقال  
  ااَلـَزُه اِمو ألبسه ثوُب السََّق       َفَحااَل ُض احُلّمى َسناُهى عاِرَوَط
 (2) اَلاَلصار ِه ِنْسهى      إىل غايٍة يف احُلعليه إذا انت وٌمُتْحُر َمـْدا الَبَذَك

 : نقل ما قبح مبناه دون معناه إىل ما حسن مبناه و معناه من ذلك قول أيب نواس / 0
  ـيُحِصـو وَيُعـْدُبـحَّ صـوُت املــال ممـا      منك َي

   يـُحما هلـــذا آخـٌذ فــو      ق يـديـه أو َنـِص
 : أخذه مسلم فقال  معناه صحيح و لفظه قبيح ,

 مَاالزال للمال و األعداء َظالَّ   َتَظلََّم املاُل و األعداُء من يده   
و كل ذلك . فجود الصنعة , و مجع بني تظلمني كرميني , و دعا للممدوح بدوام ظلمه للمال و األعداء 

 .   ( 3)«مليح جزل نقل من ضعيف املبىن 
 . كان هجاًءبعد أن  عكس ما يصري بالعكس ثناًء/ 4

 :منه قول الَباَلُذِري 
 ا اَبَجمنه ِح ِفْراَبه      َضَعًة , و دون الُعـَجاملرُء اللئيُم ِح ُعَفْرقد َي

 : معكوسه 
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 (1) ـُبــَجال ُيْح ُهوُفـــُرْعَمــِلٌك َأَغـــرٌّ ُمَحّجٌب      َم

  :استخرج معىن من معىن احتذي عليه , و إن فارق ما قصد به إليه / 2
 : منه قول أيب نواس يف اخلمر 

  ــاُرَها َنَهاِبُشـرَّ ُرْهـَدْت      َفلََّحيث َح الليُل ُلِزْنال َي
 : احتذى عليه البحتري , وفارق مقصد أيب نواس فجعله يف حمبوب فقال 

  (2) ُرــْدَب و علينا و أنَتُجٍل      َيْدْيا و أيُّ َلاَهُدَج ـاَبَغ
 .م لفظهما مفترق , و معنامها متفق توليد كالم من كال/ 3

 هذا من أدل األقسام على فطنة الشاعر , ألنه جرد لفظه من لفظ من أخذ منه , و هو 
 .يف معناه متفق معه 

 : من ذلك قول أيب متام 
  ْهُباِقَوَع مَِّتو ليس عليهم أن َت      ُهُصُدوُر ْمٍر عليهم أن َتِتمََّأِل

أنشدنا أبو بكر بن دريد عن عبد الرمحن بن : ْنَشَدِنيه أيب رمحة اهلل قال أخذه من قول بعض العرب , َأ
 :أخي األصمعي عن عمه 

 غالُم َوغًى َتَقحََّمَها َفَأْودى      و قد َطَحنْتُه ِمْرَداٌة َطُحوُن 
 فإْن على الفىت اإلقداَم فيها      و ليس عليه ما َجَنِت امَلُنوُن 

 . (3)« ق , و هذا املذهب من دقة فطنة السارق املعىن متفق و اللفظ مفتر
 .توليد معان مستحسنات يف ألفاظ خمتلفات / 5

هذا من َأَسّد باب و أقله ُوجودا , و إمنا قّل وجوده ألنه من أحق ما استعمل فيه الشاعر فطنته , و كد 
 : فمنه قول أيب نواس . فيه فكرته 

  ـــارَاَهَل َنـــْياللَّ ُعَدــا مـن ُكــَمْيٍت      َتو  اْسِقِنـيَه
 : فاشتق من ذلك 
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 هــا َنهــاُر ـلَّْت      َفـَدْهـُر ُشـّراِبال يـنزل اللـيُل حيث َح
 : و قال 

 اا  ِمْصباَحَهُؤْوَض َكُبْسي و َحِبْسقال اْبِغين املصباَح ُقْلُت له اّتـِئْد      َح
ـَحىت الصَّ فسكبُت منها يف الزجاجة  َشْرَبًة      كـانت له  ا َصَباَح اِحب

 .  (1)« و كل هذه معاين متقاربات و ألفاظ متناسبات ُموّلد بعضها من بعض 
املأخوذ منه يف الكالم , حىت ال يزيد نظام على نظام , و إن كان األول أحق به ألنه مساوات اآلخذ / 7

 .ابتدع و الثاين اتبع 
 :من ذلك قول الَعَكوَّك يف فرس 

 فيه ريٌح فاضطرْب  َيـْرَتجُّ ِمـن أقطاره      كاملاء جالْتُمطَّـِرٌد 
 : فذكر ارجتاجه و مل يذكر سكونه , فأخذه ابن املعتز فقال 
 َجَمـْد  و إذا َحِبْسـَت فكـأنه َمـْوٌج يـذوب إذا      أْطـَلْقَتُه

 .  (2)« مجع بني الصفتني 
 .يف املعىن ما هو من متامه مماثلة السارق املسروق منه يف كالمه , بزيادته / 7

 : فمن ذلك قول أيب َحّية النَُّمْيِري 
 َكفٍّ و ِمْعَصِم : َمْوُصوَلْيِن  ِنَسْحَأُدوَنه الشمُس واتََّقْت      ِب فألقْت ِقناعًا
 :أخذه من النابغة يف قوله 

  ِدالنَِّصيُف و مل ُتـِرْد إسقاَطه      فتـناولـْته و اتََّقْتــنا بالـَي َطَقَس
و َخبََّر عن ( دونه الشمس: )و زاد عليه أبو حية بقوله . فلم يزد النابغة على إخبارنا باتقائها بيدها 

 .  (3)« املتقي بأحسن خرب فاستحقه 
 .رجحان السارق على املسروق منه بزيادة لفظه على لفظ من أخذ عنه / 93

 : من ذلك قول حسان بن ثابت 

                                                 

 . 95, ص  9ج,  املنصف , تح , حممد يوسف جنم - 1
 . 97ص ,  9املصدر نفسه , ج - 2
 . 53 – 97ص ,  9املصدر نفسه , ج  - 3



 (المنصف)ــــــــ ابن وكيع وكتابه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

97 

 

  ْثِتِني      فَنَجْوِت َمْنَجى احلارث بن هشاِمإن ُكْنِت كاذَبَة الذي َحدَّ
 ـرٍَّة  و ِلَجاِم ِطِم أِسـَرَتَرَك اأَلِحـبََّة َأْن ُيقاِتَل ُدوَنهم      و جنـا ِب

 :        أخذه حبيب فقال 
 و جنا ابُن خائنِة الُبعوَلِة لو جنا      ِبُمَهْفَهِف الَكْشـَحْيِن و اآلَطـاِل 

 الّساِلي  ِرَة سالًيا أو ناسًيا      ُعْذُر النَِّسّي ِخـالُف ُعْذَتـَرَك األحّب 
 .  (1)« ال فرق بني الكالمني يف حسن النظام والتمام 

السرقات احملمودة بدأ يف سرد السرقات املذمومة ورأى أهنا عشرة أقسام أيضا " ابن وكيع"بعد أن أمت 
 : و هذه األقسام هي  (2)« ُيَذمُّ ساِرُقها و ال ُيحمد طارقها » حيث 
 : فمن األول و هو نقل اللفظ القصري إىل الطويل قول َسْلم اخلاسر / 9

  ِسْمبالشَّ ِسْمالشَّ َنْيَع َنْرَتَسَأْقَبـْلَن يف َرْأِد الضَّـَحاء هبـا      َف
 :         أخذه الثاين فقال 

 يف وقته َيَتَرحَُّل و إذا الغزالُة يف السماء َتَعرََّضْت      و َبَدى النهاُر
   َأْبَدْت لعـني الشمس َعْيًنا ِمثَلها      َتْلَقى السماَء مبثل ما َتْسَتْقِبُل

 :املعىن صحيح و الكالم مليح غري أنه تطويل , و البيتان مجيعا نصف بيت سلم و هو قوله 
 .  (3)« ( فسترن عني الشمس بالشمس)
 : فمن ذلك . ل نقل الرصني اجلزل إىل املستضعف الرذ/ 5

           اِرَمإّن الكالَب طويلُة اأَلْع      و لقد َقَتْلُتَك باهلجاء فلم َتُمْت
  اِرَمْقاأَل َلاِمَك ُحَبْنكالكلب َي      جاهدًا مازال َيْنَبُحين ِلَيْشُرَف

 : أخذه ابن أيب طاهر فقال 
 قٌَّف َذَنـُبْه ُمَع ٌبْلَك َكـنَّـ      ِكباهلجاء وَل اَكَنْلَتو قـد َق
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وال وجه لذكر التعقيف يف الذنب ألنه غري دال على طول . فجمع بني قبح السرقة و ضعف العبارة 
 .  (1)« العمر , فصار التعقيف غري مترجم عن املراد , وال صحيح يف االنتقاد 

 : نقل ما حسن مبناه و معناه إىل ما قبح مبناه و معناه , من ذلك قول امرئ القيس / 0
 مل َتَطيَِّب  ْنو ِإ يبًاَأَلْم َتَرَياين ُكّلَما ِجْئُت طارًقا      وجدُت هبا ِط

فأتى مبا مل ُيعلم  ُوُجوُده يف البشر من وجود طيب ممن مل يلمس طيبا و جاء مبراده يف بيت حسن النظام 
 : مستوىف التمام , أخذه ُكَثّير َفَطّوَل و َضّمن و َقّصَر غاية التقصري فقال 

 ُمْعِشَبُة الرَُّبى      َيُمـجُّ الّنـدى َجْثَجاُثها وَعراُرها  ِنْزفما َرْوَضٌة باحَل
 و قد ُأوِقَدْت بامَلْنَدل الرَّْطِب ناُرها  بًأْطيَب من َأْرَداِن َعزََّة َمْوِهًنا       

جسما و أقلهم  ال يعدم يف أسهك البشر أخرب أن أرداهنا إذا تبخرت , كالروضة يف طيبها , و ذلك ما
 .  (2) «تنظفا 
 : كقول أيب نواس . عكس ما يصري بالعكس هجاء بعد أن كان ثناء / 4

  )*(هــو باملــال َجــَواٌد      و هـو بالِعـْرِض َشِحيـُح 
 : عكسه ابن الرومي فقال 

  (3)ما شـئَت مـن مـاٍل ِحمًى      يـأوي إىل عـرٍض ُمـباِح 
 .و قوافيه إىل ما قبح و ثقل على لسان راويه نقل ما حسنت أوزانه / 2

 : فمن ذلك قول أيب نواس 
  اُءالدَّ َيِه ْتاَني باليت َكِناِوو َد      اُءَرْغإِ َمْواللَّ نَِّإي َفِمْوَل َكْنَع ْعَد

أبو نواس زجر عذوله عن لومه بألطف كالم , و أفاد صدر بيته  إغراء اللوم احملب باحلب , و شغل 
 .عىن آخر , بكالم رطب و لفظ عذب عجزه مب

 : أخذه أبو متام فقال 
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 َتْعِذُلون و أنتُم ُسَجَرائي  ْمَك      َقْدَك اتَِّئـْب َأْرَبْيَت يف الُغَلواِء
 .  (1)«فزجر عذوله بصعود من الكالم وحدور يصعب على راويه و يقبح صدره و قوافيه 

 : ذلك قول عنترة من . حذف الشاعر من كالمه ما هو من متامه / 3
 مايل , و ِعْرِضي واِفٌر مل ُيْكَلِم           فإذا َسِكْرُت فإنين ُمستهِلٌك     

 مشائلي و َتَكرُِّمي  ُت فما ُأَقصِّر عن ندًى      و كما َعِلْمِتْوَحو إذا َص
 : أخذه حسان فقال 
 ْهِنـُهَها الّلقاُء مـا ُيَن و ُأْسـدًا      ـوكًاُلا ُمـَنُكُرـْتَتُبها َفـَرْشو َن

فوىف عنترة الصحو والسكر صفتيهما , و أفرد حسان اإلخبار عن حال سكرهم دون صحوهم , فقبض 
ما هو من متام املعىن , ألنه ميكن أن يظن  ظان هبم البخل و اجلنب إذا صحوا , ألن من شأن اخلمر 

 . (2)« تسخية البخيل و تشجيع اجلبان 
 : من ذلك قول عدي بن زيد . نه على كالم اآلخذ منه رجحان كالم املأخوذ ع/ 5

 ي اِرَصِتاْع اِءبامَل ُت كالَغّصاِني َشِرٌق      ُكْنَحْلـِق ـاِءامَل ِرْيَغلو ِب
 : فقال   )*(أخذه النامي

    اُءَهْجـُرَك حىت ما به َد املاُء      وَصـحََّك مبا مل َيْدَفِع ْنَغَصْصُت ِم
 .  (3)« د  يف صدر بيته , و أتى يف عجزه مبعىن آخر بلفظ فائق و معىن رائق فأتى مبعين عدي بن زي

 :من ذلك قول أيب نواس . نقل العذب من القوايف إىل املستكره اجلايف / 7
 َجْوٍد َداِفِق  َلْبو َقُدْبَي ِقْركالَب      ِقِحالالَّ النََّواِل َلْبَق ُمِبْشُرُه
  ِقاِرالَب يِلِلَدِب ُهْدِجَي  ْمَل ْنّراِمِق      ِإى َوْقُعُه للَفْخَي ُثْيو الَغ
 : أخذه البحتري فقال 
 ا النَِّعَما َهَدْعمث اْقَتَبْلنا َب اأُلوىل اليت اْبَتَدَأْت      بالِبْشِر َبَشاَشُتَك ْتاَنَك
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 . 57ص ,  9املصدر نفسه , ج: أليب نواس و ليس للنامي , ينظر أشار احملقق إىل أن هذا البيت  )*(
 . 57 – 57ص ,  9املصدر نفسه , ج - 3
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 الدَِّيَما كامُلــْزَنِة  اْسُتْؤِنَفْت ُأوىل َمِخيَلِتها      مث اسَتَهلَّْت ِبَغْرٍب َتاَبَع 
 .  (1)« فكالم أيب نواس أخصر و أعذب من كالم البحتري 

 . نقل ما يصري على التفتيش و االنتقاد إىل تقصري أو فساد / 7
 : من ذلك قول القائل 
 ـايل َليَِّن اأَلْجَياِد َماِر ُمَرجَّاًل      َمِذاًل ِبوُح إىل التَِّجَأُر ْدَقو َل
 :و قال آخر . ا جيوز عند العرب , و عند آخرين غري محيد و ال سديد وهذ. و إمنا له ِجيٌد واحد 
 ِبَأْيَلَة َناِعًما َمْكُموَما  )*(اَيَلِت احُلُموُل َحِسْبَتها      َدْوًماَخملا َت
 أخطأ الشاعر أن يف البيت األول" ابن وكيع"ريى ف ,(2) «مكموم و إمنا يكمم النخل  َمْوو ذكر أن الدَّ

. بصفة ليست من صفاته  مْوالدَّوصف شجر  والثاين أخطأ أيضًا ألنه, ِجيٌد واحٌد  ألن لكل شخص
  .( )** وسيأيت التعليق على هذين البيتني الحقًا

 .أخذ اللفظ املدعى هو و معناه معا / 93
 : هذا القسم أقبح أقسام السرقات و أدناها و أشنعها , فمن ذلك قول امرئ القيس 

 يقولون ال َتْهِلْك َأسًى و َتَجمَِّل       عليَّ َمِطيَُّهْم ُوُقوًفا هبا َصْحيب
 : أخذه طرفة فقال 

 و َتَجلَِّد  يقولون ال َتْهِلْك َأسًى      ُوُقوًفا هبا َصْحيب عليَّ َمِطيَُّهْم
بل مسع فاتبع :وقد زعم قوم أن هذا من اتفاق اخلواطر و تساوي الضمائر , وبإزاء هذه الدعوى أن يقال 

سرق هذا " طرفة"أن " ابن وكيع " رأى ف.  (3)« األمران سائغان و األوىل أن يكون ذلك مسروقا  و
و هذان البيتان اللذان ذكرنامها هنا . آخر ببيتني لنفس الشاعرين  وضرب مثااًل"  امرئ القيس"البيت من 

 .        ( *)**وذكرنا تفسري بعض النقاد هلذا التوافق قـد ذكرنامها سابقًا
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 : مالحظات على تقسيمات ابن وكيع  -2-4
إىل قضية أفضلية تناول املنثور على املنظوم و دعا الشعراء إىل ذلك و رأى أن " ابن وكيع " أشار / 9

ولكن . احِلَكم و األمثال ليست مشهورة وال متداولة كاملنظوم , فعارفها من الناس قليل و جاهلها كثري 
" احلاتـمي"و أمثاله كـ" ابن وكيع " ظوم أو املنثور بل يكمن يف مبالغة املشكل ال يكمن يف تناول املن

نفسه  لن يتورع و لن يتواىن يف اهتام " ابن وكيع "و . وغريهم " العميدي", و" الصاحب بن عباد", و 
 .الشعراء بالسرقة إذا اكتشف أهنم نظموا املنثور و طرقوه , سواء كانوا قاصدين أم غري قاصدين 

م على متأخر فضال إال سبق إليه مرور األيام قد أنفد الكالم فلم يبق ملتقد» أن " ابن وكيع " ى رأ/  5
: حيث قـال هذا األخري " القاضي اجلرجاين " و " ابن طباطبا " , و هذا ما رآه  (1)« واستوىل عليه ,
عذرة , و أبعد من املذمة ىل املو مىت أنصفَت علمَت أن أهل عصرنا , مث العصر الذي بعدنا أقرب فيه إ» 
ألن من تقدمنا قد استغرق املعاين وسبق إليها , وأتى على معظمها , وإمنا حيصل على بقايا إما أن تكون ,

 .(2)« ُتركت رغبة عنها , واستهانة هبا , أو لبعد مطلبها و اعتياص مرامها و تعذر الوصول  إليها 
التََّساع الناس يف الدنيا , وانتشار العرب » بعض و ذلك و لكن املعاين تتوسع و يتولد بعضها من       

 . (3)« باإلسالم يف أقطار األرض , َفَمصَّروا األمصار ,وحضروا احلواضر , وتأنقوا يف املطاعم واملالبس 
ى األمم األخرى فهذا التحول و التبدل يف احلياة االجتماعية و الثقافية و الدينية , و االنفتاح عل      
و إذا تأملت هذا تبني لك ما يف أشعار الصدر » " : ابن رشيق"املعاين تتوسع و يف هذا يقول  جعل,

, مث ما يف أشعار طبقة  جرير   اإلسالميني من الزيادات على معاين القدماء و املخضرمني[ من]األول 
ء , إال يف الندرة الفرزدق و أصحاهبما من التوليدات و اإلبداعات العجيبة اليت ال يقع مثلها للقدماو

القليلة , و الفلتة املفردة , مث أتى بشار بن برد  و أصحابه فزادوا معاين ما مرت قط خباطر جاهلي وال 
 . (4)« خمضرم و ال إسالمي , واملعاين أبدا تتردد و تتولد , والكالم يفتح بعضه بعضا 
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األصالة الفنية » , مث إن  (1)« م القيامة باب االبتداع مفتوح إىل يو» فإن " ابن األثري"و كما رأى       
ليست حكرا على جيل من الشعراء دون جيل , أو طائفة دون طائفة , وإمنا هي ظاهرة فنية عامة عند 

صحيح أن الشعراء القدماء أتوا . (2)« اجمليدين من الشعراء , يستوي يف ذلك القدماء منهم و احملدثون 
احملدثني من تناوهلا و إعادة صياغتها , و التوليد منها , و اإلضافة إليها  و هذا ال مينع, على معظم املعاين

على ثقافات األمم  واالنفتاحو ذلك ال مينع االختراع أيضا, مث إن املعاين تتوسع بتوسع احلضارة , 
 .فتتولد و تنشأ معان جديدة , وهلذا فإن نظرية نفاد املعاين مردودة , األخرى 
و أصحابه " أبو الطيب املتنيب"نظرية استنفاد املعاين لكي ُيبطل ما ادعاه " ابن وكيع  "و إمنا ذكر       

من أن كل معانيه خمترعة مبتكرة و فضلوه على مجيع الشعراء احملدثني منهم و القدماء , ولكن إذا نظرنا 
إذا تناول  –ي دون أن يدر –" أبا الطيب"عذر " ابن وكيع " إىل هذه النظرية من زاوية أخرى جند أن 

معذور و هذه طريق ال بد أن يسلكها " أبا الطيب"معاين من سبقوه , فما دام أن املعاين استنفدت فإن 
 .هو وغريه 

نقل اللفظ الرذل إىل )ال فرق يبدو بني النوعني الثاين و الثالث من السرقات احملمودة , فالثاين مساه / 0
أن » فهذا يقضي ( مبناه دون معناه إىل ما حسن مبناه و معناه نقل ما قبح)و الثالث مساه ( الرصني اجلزل

 . (3) «جيعل هذين القسمني قسما واحدا 
من السرقات املـحمودة ( عكس ما يصري بالعكس ثناء بعد أن كان هجاء)النوع الرابع  الذي مساه / 4
من األغراض  و قد خص,من السرقة املذمومة ( عكس ما يصري بالعكس هجاء بعد أن كان ثناء)و 

عكس الكالم و نقضه و قلبه على وجوهه املختلفة يعم مجيع األغراض » الشعرية املدح و اهلجاء فقط و 
قد وعى طريقة املقعدين » و رمبا يرجع سبب ختصيصه هلذين الغرضني إىل أنه يكون  (4)« و يتأتى فيها 

 .  (5)« هل حفظه و يعم تناقله الذين كلفوا بوضع القواعد مراعني فيها طي الكالم و إجيازه ليس
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و قد يعود سبب ذلك إىل أن األمثلة التطبيقية اليت وصل إليها ومثََّل  هبا كثرية ال تكاد خترج عن       
 .هذين الغرضني و مل يشأ أن يعمم ذلك 

طيف ومن ل» : إليه حيث قال " القاضي اجلرجاين " و هذا النوع الرابع من السرقة احملمودة سبقه       
, و أما املذموم من هذا النوع قد عابه عليه  (1)« السرق ما جاء به على وجه القلب و قصد به النقض 

و قد .  (2)«و قد عاب ابن وكيع هذا النوع بقلة متييز منه أو غفلة عظيمة » : حيث قال " ابن رشيق"
إذا ح ففي رأيه أنه ممدوح , وإىل مد هذا النوع ملعيار خلقي , فإذا مت عكس اهلجاء" ابن وكيع " أخضع 

مت عكس املدح إىل هجاء فهو مذموم يف رأيه , و هنا قد وقع يف خطأ فالشعر اجليد جيد و إن كان 
 .هجاء و املذموم مذموم و إن كان ثناء 

و النوع ( نقل ما حسنت أوزانه و قوافيه إىل ما قبح و ثقل على لسان راويه )النوع اخلامس و هو / 2
.    من السرقة املذمومة يبدو أنه ال فرق بينهما ( نقل العذب من القوايف إىل املستكره اجلايف )  الثامن و هو

و السابع الذي ( توليد كالم من كالم لفظهما مفترق و معنامها متفق ) النوع السادس الذي مساه / 3
ما نوع واحد , وال فرق من السرقة احملمودة يبدو أهن( توليد معان مستحسنات يف ألفاظ خمتلفات ) مساه 
 .بينهما 
من السرقة املذمومة فإن املثال ( رجحان كالم املأخوذ عنه على كالم اآلخذ منه)النوع السابع و هو / 5

طابق مع هذا النوع بل خيالفه متاما , فمن ال يت -وذكرناه سابقا -هلذا النوع " ابن وكيع"الذي ضربه 
املفروض أن يأيت مبثال يكون فيه كالم اآلخذ أفضل من كالم املأخوذ عنه و هذا املثال الذي دل به على 

 .هذا النوع ُيعّد من السرق احملمود 
اإلهبام فإن و نتيجة هلذا ,مل يبني يف هذا النوع بأي شيء يرجح كالم املأخوذ عنه " ابن وكيع "و        

النوع األول و الثاين و الثالث و اخلامس و حىت الثامن و التاسع من السرقة املذمومة تدخل ضمن هذا 
و هذا النوع هو عكس النوع . النوع , ألن كالم املأخوذ عنه يف هذه األنواع راجح على كالم اآلخذ 

ه , بزيادة لفظه على لفظ من أخذ رجحان السارق على املسروق من )العاشر يف السرقة احملمودة و هو 
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إال أنه يف هذا النوع العاشر َبيََّن سبب الرجحان و لو مل يفعل لدخلت فيه أنواع أخرى من السرقة ( عنه
 .احملمودة كالنوع األول و الثاين و غري ذلك 

" ابن وكيع"ه الذي َعدَّ( نقل ما يصري على التفتيش و االنتقاد إىل تقصري أو فساد)النوع التاسع وهو / 7
حيث ضرب مثاال هلذا النوع وهو قول أحد  (1)« ليس من أقسام السرقة » من السرقة املذمومة لكنه 

 :الشعراء 
 (2)ـايل َليَِّن اأَلْجَياِد َماِر ُمَرجَّاًل      َمِذاًل ِبوُح إىل التَِّجَأُر ْدَقو َل                 

جيد واحد , وهذا جيوز عند العرب , و عند آخرين غري محيد  وإمنا له» : و علق على هذا البيت بقوله 
 :آخر و هو قول أحد الشعراء واكتفى هبذا البيت وهذا القول و ضرب مثااًل (3)« و ال سديد 

 َدْوًما ِبَأْيَلَة َناِعًما َمْكُموَما  اَيَلِت احُلُموُل َحِسْبَتها      َخملا َت                  
و اكتفى هبذا التعليق و هنا ال يوجد ( 4)«ذكر أن الدوم مكموم و إمنا يكمم النخل » : ق عليه قائاًلو عّل

ولعله يكون قد نسي أن يذكر مما ُأِخذ هذان . أخذ وال سرقة يف هذين البيتني , و إمنا ذكر عيوهبما 
     . البيتان 
منه بزيادة لفظه على لفظ  رجحان السارق على املسروق)النوع العاشر من السرقة احملمودة و هو / 7

لتوضيح هذا النوع ال تتطابق معه بل هي متثل النوع الثامن " ابن وكيع"فاألمثلة اليت ضرهبا ( من أخذ عنه
و علـق على اآلخـذ ( مساواة اآلخذ املأخوذ منه يف الكالم , حىت ال يـزيد نظام على نظام ) و هو 

ال فـرق بني الكالمني فـي حسن النظام » : سابقا بقوله و املأخوذ منه يف املثال األول الذي ذكرناه 
 .  (5)« و التمام 

 " : حسان بن ثابت"و علق على مثال آخر ضربه و هو قول 
 (6)امُلْقِبِل  اِدَوعن السَّ وَنأُلْسال َي      ْمُبُهاَلِك رُِّهحىت ما َت َنُيْغَشْو
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 " : أيب نواس"و قول 
 (1)ي اِئَوَث وَلُط َنْرِكَعَليَّ و ال ُيْن      ُهُباَلِك رُِّهاٍن ال َتإىل بيِت َح

 .  فهذه األمثلة تصلح للنوع الثامن من السرق احملمود .  (2)« ال فرق بني املعنيني » : بقوله 
 َنيَّسواء احملمودة أو املذمومة فإنه مسبوق إليها و قد َب"ابن وكيع " أغلب هذه األنواع اليت ذكرها / 93
 " . حممد مصطفى هدارة " و من قبله " ليفة بن إدريس عمر خ" ذلك 
من ( حذف الشاعر من كالمه ما هو من متامه)و من األنواع اليت َسَبق إليها النوع السادس و هو       

فأغلب الظن أنه مل يسبق أحد إىل تقريره غريه , و بالرغم من أن  ابن قتيبة ذكر بعض » السرقة املذمومة 
ل هبا ابن وكيع هلذا النوع إال أن ابن قتيبة مل يفصل القول يف هذا و أورده كنوع من أنواع األمثلة اليت مث

 .          (3)« األخذ 
باق و ذكر ألقابا عرفـها القدماء كالطـ( املنصف)للبديع يف كتابـه  " ابن وكيع "لقد تطرق / 99
, واإلشارة و التضمني , و أما احملدثون فقد و اجملانسة , و الترديد , و االلتفات و االعتراض و التتبيع ,

مقابلة و ذكر منها التقسيم , و الـ (4)«أمساء يف الشعر و لقبوه ألقابا مل يكن يعرفها املتقدمون » مسوا 
االستطراد , احلشو السديد ( . تأكيد املدح مبا يشبه الذم ) االستثناء ,( اإليغال)و التسهيم , و التبليغ ,

 .اإلغراق , حسن اخلروج املليح إىل اهلجاء أو املديح , يديف املعىن املف
و ال شك ... من أسبق النقاد الذين أدرجوا السرقات ضمن أبواب البديع » " ابن وكيع " و يعّد       

جعل التضمني من " ابن املعتز"ومن قبله .  (5)« أن مسلك ابن وكيع قد القى قبوال لدى النقاد املتأخرين 
أغرى املتأخرين هبذا التصنيف الذي خالفوا به ابن األثري  يف عدها ضمن أحباث » يكون من البديع فقد 

 . (6)« الصناعة املعنوية كاالستعارة و الكناية 
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يف البديع كاملطابقة واجملانسة » حيث جعل السرقة " ابن رشيق"سـار" ابن وكيع"و على درب       
السرقة إمنا تقع يف البديع النادر , واخلارج عن العادة : يقول . ت اإليغال و التتبيع , واملبالغة , وااللتفا,

 . (1)« , وذلك يف العبارات اليت هي األلفاظ 
 : أن لصلة السرقة بالبديع وجهني " حيي بن محزة العلوي "ورأى 
م أحدمها أهنا تكون معدودة فيه , ألن كل واحد من السابق و الالحق يتصرف يف تأليف الكال»        

ونظمه و ترديده بني الفصيح و األفصح , واألقبح و األحسن , وهذه هي فائدة علم البديع و خالصة 
 .جوهره 
ثانيهما أهنا غري معدودة يف علم البديع ألن معىن السرقة هو األخذ , و جمرد األخذ ال يكون متعلقا      

واألول أقرب وهو , يف علم البديع بأحوال الكالم و ال بشيء من صفاته , فألجل هذا مل تكن معدودة 
 . (2)«عدها من مجلة أصنافه 
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 (املنصف ) يف مفهوم السرقة الشعرية               
 

 :الدراسة اإلحصائية/ 1
  (املنصف ) أنواع املعاين يف  -1-1                          
 مةامُلْبَهاملعاين  -1-1-1                             

 املعاين املتساوية -1-1-2                             
 "للمتنيب" املعاين الراجحة  -1-1-3                             
 واملنقودة" املتنيب " املعاين الراجحة على  -1-1-4                             
 :الدراسة املصطلحية / 2
 السرقة واشتقاقاتهمصطلح  -1 -2                             

 (املنصف)دية املتعلقة بالسرقة يف ثنايااملصطلحات النق -2 -2
 يف التَّْسِريق "ابن وكيع"املعايري اليت اعتمدها / 3
 الواقعي املعياراملعيار املنطقي و -3-1                             
 املعيار الديين -2 -3                             

 املعيار اللغوي - 3 -3                             
 املعيار البالغي - 4 - 3                             

"ابن وكيع " مآخذ على / 4



 (المنصف ) السرقة الشعرية في  ــــــ مفهومـــــــــالفصل الثالث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

018 

 

 : الدراسة اإلحصائية  /9
قسطا وافرا من النصف الثاين  (املنصف)حمقق النصف األول من كتاب " حممد يوسف جنم " ذكر       

عثر على " حممد بن عبد اهلل العزام " لقسط قي هذه العملية اإلحصائية ألن غري أين مل أعتمد على هذا ا
مجعها حمققاه من  (املنصف)كما جتدر اإلشارة إىل نصوص مقتطفة من , النصف الثاين تاّما و حققه 

وقد تصرف فيها ناقلوها " ابن وكيع"املصادر و هذه مل أعتمد عليها أيضا ألهنا ليست أكيدة النسبة إىل 
و يبدو أن ابن مباركشاه حذف كالما يتصل به » : بيت أليب متام  يف" حممد يوسف جنم" ثال قال فم

و أنا غري واثـق تـمام الثـقة من دقـة تلخيص ابن مباركشاه , فلعله أضاف . بيت أيب متام 
 .  "ابن وكيع"وعلى هذا ال ميكن االعتماد على هذه النصوص إال ما ثبتت نسبتها إىل .(1)«وحـذف 

       :( املنصف ) أنواع املعاين يف  -1-1
ميكن تقسيمها إىل أربعة  –وأحيانا سكوته  –" املتنيب"على أبيات " ابن وكيع"حسب تعليق       

رها ـاليت ذك "املتنيب"د بلغ عدد معاين ـجمموعات كبرية تتفرع كل واحدة إىل جمموعات فرعية وق
معىن , ومت  5245معىن يف النصف الثاين أي مبجموع  9270و  معىن يف النصف األول 747"  ابن وكيع"

 .فقط  شطرًا إحصاء املعاين وليس األبيات ألنه يف املعىن الواحد قد يذكر البيت و البيتني والثالثة وأحيانًا
 "ابن وكيع"و هناك ثالثة معان مت إلغاؤها من هذه العملية اإلحصائية , فاألول ما جاء فيه كالم        

 : املتنيب » بيت  يفحيث قال  دًايََّقُم
 ا َدَوأْس ِرْعالشَّ َنِم بًاْوَث ُهلَ دُِّعُي       ُهَدْعَب ِبْروالَغ ِقْريف الشَّ ٍئِراْم لُّوُك 

  (2)«إن كان الشعر األبيض غري مباح للرهبان لبسه صح معناه , وإال فقد حشا وطلب القافية       
ل الشعر األبيض مباح هلم لبسه أم ال ؟ حىت نعرف البيت أهو صحيح وهلذا وجب أن نسأل الرهبان ه

 .             املعىن وبالتايل يكون لصاحله أم أنه حشو فيكون منقودًا
 :  املتنيب » على بيت  "ابن وكيع "والثاين وهو تعليق  
 اِدَعا يف الِبَهِتْخوُأ ٍمْسَطا      وَكنَِّم ِبْريف الُق ِسأْمَك وكًاُلوُم

 (3)«وليس لبين الربيدي من ارتفاع الشأن يف األرض ما يضرب هبم املثل مع طسم وجديس وعاد ومثود  
فهذا  التعليق ال يتطابق مع هذا البيت وقد أشار إىل ذلك حمقق النصف الثاين ورأى أن ذلك اخللل من 

 .الناسخ 
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ون تعليق فوجب إلغاؤه فال نعـرف د" املتنيب"حيث ورد بيت  و الثالث تعليقه عليه كان مطموسًا      
 . ونسبة املعاين امللغاة قليلة ال تؤثر على نتائج هذه العملية اإلحصائية  . فيهذا قال ما
 :  ُمْبَهَمةْلاملعاين ا -1-1-1

أم " املتنيب"أّيهما أرجح ؛ معاين  َنيََّبفال هو ,عن التعليق " ابن وكيع"فيها  وهي املعاين اليت أحجم       
 : وهذه اجملموعة تنقسم إىل جمموعتني فرعيتني . و ال هو جعلها من املتساوية ين سابقيهمعا
 :وقال املتنيب يف سيف الدولة بيتني  مبصر » :يشرحها فقط حنو قوله  معاٍن

  ُدَي اِقَرالِف َدْعى َبًذَأ اِقـَرالِف َلْبَق        ُمُكَدْنِع اَنا ما َكَذِإَف ْمُتُكْقاَرَف
 ُدِجي َأِذالَّ ِقْوى الشََّلي َعِبْلَق اَنَعَأ       ُمـُكَنْيي وَبِنْيُت ما َبْركََّذا َتَذِإ

ق عليه رغبة فيها كان سيف الدولة يستبطىء مدائحه , فيعتب من هذا النوع , ويدع من خياطبه مبا ش   
 . ))ذى بعد الفراق يدما كان عندكم قبل الفراق أ))وهو معىن قوله 
 . (1)« بينه عتب غري هذا ,وأصل عتبه الرغبة اليت يريدها عنده و هذا معىن هذين البيتنيومل يكن بينه و

إىل مأخذها وال يبني أهي الراجحة أم السابقة أرجح , و هذه " ابن وكيع"وهناك أبيات يشري      
: ألول قوله اجملموعة تنقسم إىل نوعني ؛ نوع يبني طريقة أخذه , ونوع ال يبني ذلك و من أمثلة النوع ا

 : و قال املتنيب » 
   ُعــَلْظَت يَكاِلَعي يف َموِنُنُظ نَّوَأ       ٌزِجْعُم َكَفْصَو نََّأ بًايِجَع َسْيلََأ

 : ينظر إىل قول أيب متام 
 (2) ُعاِلو هي َظ ْتَنَثالْن ِفْترًا يُحالرِّ ِهِب      ْتَقَتلو اْر زٍَّد ِعْوَط اُهَنْت ُمقََّرَت

 "أيب متام"ينظر إىل قول  "املتنيب"وإمنا أشار إىل أن قول عند هذا ومل يبني أيهما أرجح , تفسك      
... احتذى , نبهه , أخذ , سرق , يشبه , يوجد ,يقرب : وهناك مصطلحات كثرية استعملها مثل ,

 . مأخوذ أو مسروق منه  ْيَأ: هذا من قول فالن : كأن يقول  يكون مقدرًا وأحيانًا
 : و قال املتنيب  »: لة النوع الثاين حنو و من أمث

 ي اِمَما ِزَهِدو يف َي ْتاَري      وال َساِلَيا اللََّهـَتيَئِشَم ْتـَغَلوما َب
 : قال البحتري   

             ( 3)ا وََّضو َف اِنَمالزَّ ِمْكى إىل ُحَقْلَأ     ٌةمَِّلُم ُهْتَضاَرَع ْنالذي ِإ  ُتْسَل

                                                 

 . 459حممد بن عبد اهلل العزام , ص : املنصف , تح  - 1
                                                 . 930, ص  9حممد يوسف  جنم  , ج: املنصف , تح -5
 .  504, ص  9املصدر نفسه , ج- 0
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إىل قوليهما دون أن يذكر رجحان أحدمها على اآلخر , وال أشار إىل طريقة "  وكيع ابن"فأشار       
معىن يف  374معىن , و  975أو كيفية أخذ الالحق عن السابق , وقد بلغ عددها  يف النصف األول 

 . معىن  759النصف الثاين , و فيهما معا 
 : املعاين املتساوية  -1-1-2

 يفجاء يف قوله  سابقيه ومن ذلك مثال ما"  املتنيب"عاين اليت ساوى فيها امل –يف نظر ابن وكيع  –وهي 
 : و البيت الثالث قوله » :  "ملتنيبا"ـبيت ل

 ي ِنَرَت ْمَل اَكـَيي ِإِتَباَطَخال ُم ـْوَل     ـٌلُجي َرِننََّأ واًلُحي ُنـِمْسِجى ِبَفَك               
 : أخذه من القائل 
  ِنِبَأ ْمَل اِسللنَّ ((ا َنا َأَه )):  ْلُقَأ ْمَل ْوي    َلِحَبى َشَوي ِسنِِّم ْعَدمل َي ىًنى َضَرَت

و هذا من باب مساواة اآلخذ املأخوذ منه , وصاحب البيت األول . وال فرق بني اللفظني و املعنيني 
عبارات دالة على  أن السابق أوىل ببيته ولو تساوى البيتان , وله" ابن وكيع"و من ديدن .  (1)«أوىل به 

, وقد بلغ عدد املعاين اليت املعاين , و املماثلة التساوي كأن يعرب عن تلك املعاين بالتناسب يف املباين و 
ف الثاين يف النص 545يف النصف األول , و  953ساوى فيها سابقيه " املتنيب"أن " ابن وكيع"رأى 
 " .املتنيب"معىن حاجَّ فيه  497جمموعهما و
 :ملعاين الراجحة للمتنيب ا -1-1-3

على أشعار السابقني " املتنيب"رجحاهنا لصاحل " ابن وكيع"معان يبني  ؛هذه إىل جمموعتني و تنقسم       
 : حنو قوله

 : وقال املتنيب » 
 ا َهُددَِّعا و ال ُأَهْنُأَعدُّ ِم     ْتَفَلَس ْديَّ َقَلَع اٍدَيَأ ُهَل 
 :        وقد جاء هبذا يف قصيدة أخرى فشرح وأوضح  (( اَهُددَِّعا و ال ُأَهْنُأَعدُّ ِم)): ملح يف قوله 

 اَنا َأَهْنِم ٍةيَِّطَعي ِبِنصَُّخَتا     ِلَهِدْعَب ْني ِم, واْحُبِن َكَل دًى, ِف ْرِففاْغ                 
 : و املعنيان مأخوذان من قول اجَلمَّاز 

 ا يَكاِدَيَأ ُضْعي َبِننَِّإَف    ِرْشَتِني ْنَأ َدْعالَتْنُتَفنِّي َب 
 .(2)« وكالم أيب الطيب أجزل فهو يستحق ماقال باجلزالة 
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 .  77, ص  9املصدر نفسه , ج - 2
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لكنه مل جيد هلا مثيال أو شبها يف أشعار السابقني , ومن ذلك حنو ..وهناك معان أثارت إعجابه      
 :وبعدها بيت منفرد وهو» : -بعد أن ذكر أبياتا فارغة -قوله

 ا َرْمالُع ُرُتْبي َيِذالَّ َءْيالشَّ ِبُلاْطَف ْمُقَف      دًااِعَق َرْقالَف ُرُتْبَي ما ْدِجا مل َتَذِإ 
 .ما يستحسن  ((يبتر  ))و هذا بيت جيد فيه مطابقة بني القيام والقعود , و فيه من ترديد اللفظ   

فإذا فعل هذا . ثان  ولكن ال أحب لشاعر قادر على الكالم , حمكم يف النظام , أن يعمل بيتا مفردا بغري
 . ( 1)« فينبغي أن يكون البيت باهرا و معناه نادرا 

معىن يف النصف الثاين أي مبجموع  954معىن يف النصف األول و  945إال " ملتنيب ا"ـل ومل يصح      
 .معىن  559

 :  املعاين الراجحة على املتنيب و املنقودة -1-1-4
أو سرقها من أشعار السابقني و قد قصَّر " املتنيب"ي املعاين اليت أخذها املعاين الراجحة عليه ه            

 . الى شعره و أحيانا يتخللها نقده هلفيها أفضلية أشعار السابقني ع" ابن وكيع " فيها عنهم حيث يبني
)*( ر و أتبع ذلك بأن قال بيتا زاده هذا املفس» :  - "ملتنيبا"ـبعد أن ذكر بيتا غثا ل –و من ذلك قوله 

 : مل أجده عندي و هو 
  ِهِددَُّرَت ْنا ِميَهِف وُرالنُّ َددََّرَت     ٍسَرى َفَلَع ُهْتَقاَل ُسْمإذا الشَّ ٌسْمَش  

كالم سخيف و نسج ضعيف , ألنه جعله مشسا يتردد النور فيها من تردده ما  ((على فرس  ))فقوله ... 
و املـعىن يف الشمس . عنه , إذا وقفه ال يتردد  كان على فرس , ويسقط هذا الوصف عنه عند نزولـه

 : البن الرومي ما هو أجزل من هذا و هو قوله 
  ِدِقَت ْمَل ُهاَلْوالذي َل اِءَيالضِّ َووُه     ِهِكَلْهَمِل ْفَسْكُت ْمَل ِسْمللشَّ ُتْبِجَع

 .رجح فالسابق عنده أ (2)« و هذا من األقسام املذمومة ألنه نقل جزال إىل رذل ... 
ومل جيد هلا مثيال يف أشعار السابقني و لو " ابن وكيع " و أما املنقودة فهي األبيات اليت ينقدها       

 : و قال املتنيب » : وجده ما تردد يف ذكره , من ذلك مثال قوله 
     اَأْبَعُدَه َكـْنَع َكـْنَأْقـَرُبها ِم      كـيف َيِحيُك امَلالُم يف ِهَمـٍم

: إنـما كان يصح لو قال . هذا الكالم متناقض , وال جيوز أن يكون أقرب شيء أبعد شيء  ظاهر... 
  يف  أقرهبا منك عندك , أبعدها: و الذي ميكن أن يوجه لكالمه من املعىن أنه أراد .  ((أقرهبا منك بعيد  ))

                                                 

 . 975, ص  9حممد يوسف جنم  , ج: املنصف , تح  -1
 .يقصد ابن جين  )*)
 . 75-79, ص 9, ج صدر نفسهامل -2
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 .   (1)«احلقيقة عنك 
 : ملتنيب و قال ا» : و أحيانا يكون نقده شديدا حنو قوله        

  َحْشَيانَا ِرْدا يف اخِلَهِدْخَو ْنِم لَُّظٌر      َيَما ويب َقيَهاِدو َح اِتَداِخالَوِب
فدى أحبابه باإلبل و حداهتا , فهو فداء دينء اخلطر ليس مبماثل و ال زائد , ورمبا أوجع وخد اإلبل من 

 .( 2)« ليس مبترف , فما جاء مبعىن لطيف 
 " : املتنيب"بيت  يفتعملة املبتذلة , فمن ذلك قوله ُت الفارغة الغثة و املسو يدخل يف هذا األبيا 

  (3)ي وِدة ُعاألثـَل اِرَدـويل ِبُيـِر ُذيـ      ِرْجاَم َتيََّأا َأَبَدرَّ َدرُّ الصِّ 
فهذا بيت ال جيب استخراج سرقته لفراغه و لكن مل حيقره أبو الطيب فيجب أن ال حنقر أمره اقتداء »  
 :ه و هو من قول ابن املعتز ب

 ي وِدباهلل ُع وِلاُقالَع ِرْيَدَف ِخ       ــْرالَكَف ِةيـَرِطامَلِب يَّاِلَياَلَي
 (4) وِدُلُخ ِرْيَغا ِبــَهنَِّكَل ِةنَّاجَل      َنِم  اٍتَجوَذُمْني ُأِدْنِع ِتْنُك

 " : املتنيب"بيت  يفوقوله أيضا 
 ( 5) وِدُداخُل ِدْرى وَوَلالطُّ اِضَيَبِل     يِدِها ُقِتْلُت َشَمَك يلِتَق ْمَك

قتلى احلب شهداء فيما هذا بيت اليطلب منه استخراج سرقة ألن معناه متداول , و أول من جعل » 
 : بن معمر علمت مجيل 

  يُدِهَش نَُّهَنْيَب يٍلِتَق ـلُّوُك    ٌةاَشَشَب نَُّهَنْيَب يٍثِدَح ـلُِّكِل
أوقع  ضعها والو املعىن املبتذل , فإنه ما وضع األقسام موا,الطيب هذا اللفظ املستعمليب و مع أخذ أ... 

فيطابق  ((ألقحوان الثغور))أو  ((لبياض الطلى ومحر اخلدود  )):األلفاظ مواقعها ,ألنه كان ينبغي أن يقول
 .(6)«بني البياض واحلمرة ,أو جيمع بني نوعني من جنس واحد من صبغني أو زهرين 

و منقودة وفارغة و مبتذلة " املتنيب"من راجحة على " ابن وكيع " و قد بلغ عدد املعاين اليت ذكرها       
 .معىن  775يف النصف الثاين أي مبجموع  240يف النصف األول , و  407

 . و ميكن متثيل ذلك يف جداول تبني نسبة كل جمموعة 

                                                 

 .                       75 - 79, ص  9حممد يوسف جنم , ج: املنصف , تح  - 1
 .49حممد بن عبد اهلل العزام , ص : املنصف , تح  - 2
 .952, ص 9حممد يوسف جنم , ج: املنصف , تح  - 3
 .953-952, ص 9املصدر نفسه , ج - 4

 .952, ص  9املصدر نفسه , ج 5 - 
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 : جدول يبني النسب يف النصف األول 
الراجحة عليه  الراجحة له  تساويةامل املبهمة 

 واملنقودة 
 اجملموع

 747 407 945 953 975 عدد املعاين
 %933 %43.52 %92.47 %97.24 %97.53 النسبة 

 :جدول يبني النسب يف النصف الثاين 
الراجحة عليه و  الراجحة له املتساوية     املبهمة 

 املنقودة 
 اجملموع 

 9270 240 954 545 374 عدد املعاين 
 933% %04.37 %35.57 %92.97 %45.70 النسبة 

 :جدول يبني النسب يف النصفني معا 
الراجحة عليه و  الراجحة له املتساوية  املبهمة 

 املنقودة
 اجملموع

 5245 775 559 497 759 عدد املعاين 
 %933 %07.30 %93.33 %93.44 %04.53 النسبة 

 : و تكون النسب كاآليت  9359اجملموع هو  يكون املبهمةوإذا حذفنا املعاين 
 اجملموع  الراجحة عليه و املنقودة  الراجحة له     تساويةامل                    

 9359 775 559 497 عدد املعاين 
 933% %27.53 %93.59 %52.39 النسبة 

 : آليت و تكون النسب كا 9520وإذا حذفنا املعاين املتساوية أيضا يكون اجملموع هو 
 اجملموع  الراجحة عليه و املنقودة الراجحة له  

 9520 775 559 عدد املعاين 
 %933 %57.05 %59.35 النسب 
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 :مالحظات على هذه النسب 

صب جام غضبه " ابن وكيع"ارتفعت يف النصف الثاين و يعود ذلك إىل أن  املبهمةإن نسبة املعاين / 9
امللل اته األوىل , و قد أصابه الكلل وو املتعصبني له يف النصف األول وخباصة يف بداي" املتنيب" على
 .عن التعليق  –يف أغلب األحيان  –أصبح يسكت و
و الراجحة له قلَّت و تقلصت يف النصف الثاين إذا ما قورنت " املتنيب"إن نسبة املعاين الراجحة على / 5

 . , وذلك يعود إىل السببني السابق ذكرمها  بالواردة يف النصف األول
و يف هذا إجحاف و ظلم كبري لشاعر % 93.33قليلة جدا و هي " املتنيب"نسبة املعاين الراجحة لـ/ 0

 .عظيم شغل ذكره الدنيا مذ ذاك العصر إىل يومنا هذا 
بالراجحة لـه  إذا ما قـورنت %07.34عالية جـدا و هي " املتنيب"نسبة املعاين الراجحة على / 4
مبعىن شاعر سابق تراه يرجح الكفة لصاحل السابق إال النزر " أيب الطيب"إذا وازن معىن لـ" ابن وكيع"فـ

 .القليل 
من  %73و املتساوية , ونقارن بني اليت له و اليت عليه جند أن ما يقارب  املبهمةإذا حذفنا املعاين / 2

                                                                                                                                                                                                                       .                                                                                                                            عليه حتامال مقيتا " ابن وكيع"ل على حتامل و يف هذا دلي,قصَّر فيها " املتنيب"أشعار 
 :الدراسة املصطلحية / 2
 :مصطلح السرقة و اشتقاقاته  -2-1
 ":أسرق " مصطلح  -2-1-1

      احتج هبا " الفرزدق"إىل  لة مشهورة منسوبةورد هذا املصطلح بصيغة اسم تفضيل يف مقو               



 (المنصف ) السرقة الشعرية في  ــــــ مفهومـــــــــالفصل الثالث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

005 

 

ولو علم » :القدماء واحملدثني حيث قال على الشعراء" املتنيب"ا على من ادعوا تفضيل راد" وكيع ابن"
ويتحدى عاه من نبوته ,اد و داللة على صحة ما يِهبَِّنصدقها أبو الطيب من نفسه جلعلها آية له عند َت

حنن  )): مل يسمع النافون عنه أخذ الكالم من النثر و النظام , قول الفرزدق  أَو. ل دعوته ـها أهـب
 .( 1)«   (( معاشر الشعراء أسرق من الصاغة

فهمها حسب ظاهرها " ابن وكيع"و املهم أن  . )*(" األخطل"هذه املقولة إىل " املرزباين"وقد نسب      
" ابن وكيع" ميكن أن خيرج عن هؤالء , و حاول ال" املتنيب", فالشعراء أكثر ة سرقة من الصاغة , و

 .وتتبعه قصيدة قصيدة بل بيتا بيتا " املتنيب"إثبات هذه املقولة من خالل شعر
فالصائغ مهر ,تعين أ" أسرق " فال خيفى أن » ا أحد الباحثني بأنه يقصد هبا املهارة ال السرقة َهَلوَّوَأ       

على مهارته يف الصياغة و ليس على السرقة , تلك املهارة  ه , بناءإمنا حيوز املكافات و اإلعجاب بعمل
املاهر / اليت جتعل من سبيكة الذهب املعروفة املتماثلة مع غريها حتفة فنية , مبا يصنعه فيها الصائغ السارق 

 . (2)«من زخارف فنية توجب له اخلصوصية و التفرد , ومن مثة األحقية يف اإلعجاب 
سرقة ماهرة خفية ال تدانيها سرقات الصاغة املاهرة » ة هذه هلا مفهومان فقد تكون واملهار       
الم فهي سرقة شديدة اخلفاء , و قد تكون بعيدة عن السرقة وإمنا تعين حسن سبك الكـ( 3)«الكثرية 

 .نظمه و
السبب الذي و من املؤسف أن هذه املقولة وردت مبتورة , فلو علمنا السياق الذي وردت فيه أو       
وليس ببعيد أن . إىل هذا القول لعرفنا مفهومها و مقصده هبذا املصطلح " األخطل"أو " الفرزدق"دعا 
من وضع أحد الرواة أو رجال األخبار ليسوغ و جود هذه الكثرة العجيبة من هتم السرقة اليت » تكون 

 .  (4)« شاعت يف ذلك العصر العجيب 
 " : سارق " مصطلح  -2-1-2
فاعل , وهو القائم بعملية السرقة , وورد يف عدة مواضع أغلبها يف النصف الجاء على صيغة اسم        

 .األول من املنصف وورد مضافا ومضافا إليه و موصوفا ومسندا ومسندا إليه و معطوفا 
 
 

                                                 

 .2, ص  9حممد يوسف جنم , ج: املنصف , تح  1- 
 .949املوشح , ص: ينظر  )*( 

 . 73- 77مرجع سابق , ص : أمحد سليم غامن  - 2
           . 900مرجع سابق , ص : عبد اجلبار املطليب  - 3
  .900ص, املرجع نفسه  - 4
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 : اإلضافة  5-9-5-9
 : ورد هذا املصطلح مضافا إىل : إضافاته :  5-9-5-9-9
 )* (وإمنا أعذر سارق هذه األلفاظ املتداولة و املعاين املتناولة » " : ابن وكيع"ا يف قول وهذ: األلفاظ  -

 .  (1)«إذا زاد يف معناها أو متلَّح يف ألفاظها 
أنه ال يهتدي إىل استخراج ما قال من السرقة غريه , وأن )**( ولكنه ظن..» : وذلك يف قوله : الشعر  -

 . (2)«سارق الشعر يستحقه بالسرقة 
 : يف قوله " أقسام " العائد على " ها"وورد مضافا إىل الضمري " :  ها"الضمري  -
أيضا العائد " ها", وورد مضافا إىل الضمري (3)«فهذه عشرة أقسام ُيذم سارقها وال ُيحمد طارقها ... » 

نظم مايزيد يف رونق مائها وقد َبقَّى قائل احِلَكم املنثورة لسارقها من فضيلة ال» : يف قوله  "احِلَكم"على 
 .(4)«وهبجة روائها

 : ورد هذا املصطلح مضافا إليه األلفاظ التالية : ماأضيف إليه  -5-9-5-9-5
على أين ال أذكر املعاين اليت َكثَّرت الشعراء استعماهلا »  :" ابن وكيع "  وذلك يف قول: اسم   -

 .(5)« السارق , وصار موردها قد حصل له اسم)***(وواصلت استبذاهلا 
ولقبنا كتابنا املنصف ملا قصدنا مـن إنصاف السارق و املسروق »  :" ابن وكيع " قال : إنصاف  -
 .(6)« منه 
رجحان السارق على املسروق منه ,بزيادة لفظه على »   :" ابن وكيع " وذلك يف قول : رجحان  -

 .(7)« لفظ من أخذ عنه 
 نة ـن دقـة فطـعىن متفق واللفظ مفترق, وهـذا املذهب ممـال»  :" ابن وكيع"ال ـق: فطنـة  -

                                                 

 .ن املعاين املتداولة ال سرقة فيهاهذا جتاوز بّين وظلم صريح و املتنيب ال حيتاج إىل عذره أل)*( 
 .54, ص 9حممد يوسف جنم ,ج: املنصف ,تح  - 1

 .هيرى ابن وكيع أن سارق الشعر املتمكن مهما كانت سرقته خفية فإهنا ال ختفى على ناقد ماهر مثِل)**( 
 .07, ص 9املصدر نفسه ,ج  - 2
 .55, ص 9املصدر نفسه ,ج - 3
 .7, ص 9املصدر نفسه ,ج  - 4
 يرى أن ُمورد املعاين املستعملة املستبذلة سارق, ولكن مادام أهنا مستعملة فإنه يعلمها اخلاص والعام , والذكي و الغفل فهي ***()

 .بعيدة عن السرقة , ومل يبق على وعده هذا فحيثما وجد معىن من املعاين املستعملة أشار إليه واهتم املتنيب بسرقته
 .54, ص 9املصدر نفسه ,ج -  2
 .07, ص 9املصدر نفسه ,ج - 6
 .59-93, ص 9املصدر نفسه ,ج - 7
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 .حيث أضاف الدقة إىل الفطنة مث أضافهما إىل السارق فحازمها معا . (1)«ارقـالس
ي كالمه , بزيادته يف املعىن ماهو من ـمـماثلة السارق املسروق منه ف» :وذلك يف قوله :مـماثلة  -

 .(2)«متامه 
 : الوصف   5-9-5-5

فأحيانا يكون صحيحا و أحيانا عليال وذلك " املعىن"ماتعلق هبذا املصطلح وهو " ابن وكيع"صف و      
 .(3)« والسارق الصحيح املعىن أوىل  من السارق  العليل املعىن » : يف قوله 

 : اإلسناد  -5-9-5-0
 : ومما أسند إىل هذا املصطلح مايلي: مسند إليه  -5-9-5-0-9
ليس من التوفيق أن يسرق السارق ماعيب على »  :" ابن وكيع"يف قول وذلك ": يسرق"الفعل  -

 . وهذا يدل على تأكيد السرقة " اجلذر", واملسند واملسند إليه من نفس  (4)«السابق 
فال يشركه السارق يف فضيلته و ال البارع يف براعته إال بوجوه ...» : وذلك يف قوله ": يشرك"الفعل  -

 .(5)« أوجه أنا ذاكرها وهي عشرة 
 : وقد أسند إىل : مسند  -5-9-5-0-5
وقد ساوى هؤالء » " : ابن وكيع"وذلك يف قول " املتنيب"وهذ الضمري يعود على " : هو"الضمري  -

ويف هذه احلالة وقع مسندا إليه أيضا حيث ُأسند إليه ,(6)« القائلني اجلفاة يف شعره فهو سارق منهم 
 .  (منهم)اجلار واجملرور 

ولوال » " : ابن وكيع"وذلك يف قول " املتنيب"ضمري مستتر تقديره هو يعود على : مري مستتر ض -
خوفنا من ظنون هذه الطائفة ألوردنا املعىن الفائق و اللفظ الرائق الذي يتجمل به إذا كان إليه سابقا 

 .(7)« ...ويقبح به إذا كان سارقا
 وكان جلميع ذلك مبتدعا , ومل يكن متبعا » : يف قوله " املتنيب"وأسند أيضا إىل ضمري مستتر عائد على 

 

                                                 

 .95, ص 9حممد يوسف جنم ,ج: املنصف ,تح  - 1
 .993-97-93, ص 9املصدر نفسه ,ج - 2
 .937, ص 9املصدر نفسه ,ج  - 3
 .999, ص 9املصدر نفسه ,ج - 4
 .7, ص 9املصدر نفسه ,ج  - 5
 .997, ص  9املصدر نفسه ,ج - 6
 .52, ص  9در نفسه ,جاملص - 7
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 .(1)« , وال كان لشيء من معانيه سارقا , بل كان إىل مجيعها سابقا 
 : العطف  -5-9-5-4

وقد أكثر الشعراء ذم السرقة » : وذلك يف قـوله ( )معطوفا " السارق"ورد مصطلح       
 .(2)«والسارق

 .وهذا الذم يلحق السارق أيضا  مَّإليها الذَّ على السرقة املضاِف هفعطف 
 " :َسَرَق"مصطلح  -2-1-3

ورد بصيغة فعل ماٍض فدلَّ على وقوع حدث السرقة , وهذا الفعل أحيانا يتعدَّى إىل مفعول       
ل وهو حدث السرقة و السارق الفع: وأحيانا إىل مفعولني , وعملية السرقة هلا أربعة أركان 

وهبذه الصيغة يكون هذا املصطلح مسندا وسنورده يف جدول  لتسهيل .ملسروق منه و ا()املسروقو
 " : حممد يوسف جنم"عرضه وهذا اجلدول يبني ماورد يف النصف األول بتحقيق 

 
 املسنــد إليه املسند الصفحة النصوص الوارد فيها املصطلح

والبيتان مجيعا جلميل سرقه ...
 ـرالفرزدق واحدا,وُكَثيَّر اآلخـ

الفرزدق  ومعطوف عليه  سرق 50
 ُكثري

فقد سرق املعىن املسَّيب وحذف 
 ماهو من متام الكالم

 املسيـــب سرق 55

وابن املعتز سرق وخبَّر مبا الجيهل 
 من صفتها وفعلها بشارهبا

ابن املعتز حيث ذكر قبل  سرق 57
 املسند

                                                 

 .0, ص 9حممد يوسف جنم ,ج: املنصف ,تح  - 1
 ()  وأعرفك ما يوجب          ... » " : ابن وكيع"ورد هذا املصطلح معطوفا مرة واحدة , وهناك حاالت أقل أمهية ورد فيها وهي قول

,املنصف « قت على السابقالسارق واستُح النظم ُنسبت  إىل فإذا جالها...»: , وقوله  3, املنصف , ص « للسارق الفضيلة 
ر أو املعىن القليل مبتديا فكيف فكيف تساحمه من ال تظهر له قصيدة  إال يف الزمان الطويل يف اللفظ املقصِّ..» : , وقوله  7,ص 

نواس شاعر  عن أيب نواس و املتنيب ويرى أن أبا" ابن وكيع" وهنا يتحدث  995,املنصف ,ص « مقتديا, وسابقا فكيف سارقا 
 .سابق خمترع ومل يساحمه النقاد عندما قصَّر فمابالك باملتنيب السارق املقلد

, وهنا اعتدَّ بأسبقية  957,045,477,املنصف ,ص « والسابق أوىل به من السارق ... »: وورد هذا املضطلح أيضا يف قوله 
 . القول وجعله معيارا للتفاضل

 .02, ص 9املصدر نفسه ,ج - 2
 ( )  أحيانا تسهيال واختصارا وخباصة إذا كان السياق يدل عليه " املسروق منه "على " مسروق"يطلق مصطلح . 
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وحكي عن أصحاب البحتري أنه 
 إنك ستعاب هبذا املعىن: قيل له 

 ... ألنك سرقته من أيب متام فقال

سرق  32
 (سرقته)اجلملة

 املخاطب( ت)
 املخاطب( ك)

 خلف األمحر سرق 53 ....سرقه خلف األمحر فقال 
وال أعرف يف بيت : قال أبو حممد

يب الطيب زيادة يفضل هبا من أ
 سرق منه

 ضمري مستتر تقديره هو سرق 55

ونورده احتراسا من ذلك , ...
ه كما مل حيقره من سرقه وال حنتقر

 فهذا عذرنا يف هذا

( من)االسم املوصول  سرق 930
 املتقدم على املسند

وبيت سلم عذب موجز فهما ...
 .أحق ببيتيهما ممن سرق منهما

( من)االسم املوصول  سرق 993
( من)املتصل حبرف اجلر
 املتقدم على املسند

زعم أبو العباس النامي املصيصي 
يب متام يف أنه سرق هذا من أ

 ...قوله

" أن" ضمري متصل بـ سرق 992
 تقدم على املسند

سرق هذا من أيب نواس يف 
 ...قوله

 ضمري مستتر تقديره هو سرق 907
 

والزيادة على هذا الكالم يف املعىن 
والنظام فهو أحق مبا قاله ممن 

 سرقه منه 

( من)االسم املوصول سرق 922
( من)املتصل حبرف اجلر

 املسنداملتقدم على 
حيتاج إىل : ولعل عاتبا أن يقول 

إيراد بيت سرقه فيأيت مبقطوع 
 كامل 

 ضمري مستتر تقديره هو سرق 950

ومع إحالته فقد سرق املعىن من 
 ذي الرمة

 ضمري مستتر تقديره هو سرق 537

هو وإن كان قد سرق من أيب متام 
فقد جاء بالكثري الطويل يف املوجز 

 القليل

 تتر تقديره هوضمري مس سرق 577

ومايف املعنيني ماأستحسنه ألن أبا 
 الطيب قد سرقه من أيب نواس

 ضمري مستتر تقديره هو سرق 053

 ضمري مستتر تقديره هو سرق 020 ...سرقه من قول بشار
سرق هذا البيت من الوائلي 

وكانت معاملته له متصلة يف أخذ 
 معانيه

 ضمري مستتر تقديره هو سرق 052
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اد معىن أيب الطيب فإن كان أر
فمنه سرق وإن كان أراد أهنا 
جتتنب مفاصل املقاتل وتنشب 
أظفارها فيما يسلم منه الصيد فهو 

 .ضده

 ضمري مستتر تقديره هو سرق 477

 :يف النصف الثاين بتحقيق حممد بن عبد اهلل العزام" َسَرَق"جدول يبني مصطلح 
 ند إليـــهاملس املسند الصفحة النصوص الوارد فيها املصطلح

وقد سرق لفظه سرقة قبيحة يستحق 
 .عليه القطع

 ضمري مستتر تقديره هو سرق 53

ذكر أبو العباس النامي أن أبا الطيب 
 ....سرقه من أيب متام يف قوله

 أبو الطيب سرق 35

 ضمري مستتر تقديره هو سرق 73 !قصَّر حىت إذا جوَّد  سرق 
 مستتر تقديره هو ضمري سرق 77 وقد سرق و قصر عن مقصر  

فجاء به كما ترى , وسرقه من ... 
 .أحسن كالم 

 ضمري مستتر تقديره هو سرق 993

سرق املعىن من أيب حفص العدوي 
 البصري

 ضمري مستتر تقديره هو سرق 577

ونسي أنه سرق من حيث عوَّده اهلل 
 !من أشعار الناس 

وتقدم على ( أن)الضمري املتصل بـ سرق 542
 املسند

إذا تعلق ( من)و أحيانا يتعدى حبرف اجلر ,أحيانا يتعدى بنفسه إىل مفعول ثان ( سرق)و الفعل       
ويبدو أنه إذا , اسرق الفرزدق من مجيل بيًت: حنو سرق الفرزدق مجيال بيتًا , و: األمر باملسروق منه حنو

عديا بنفسه وجب تقدمي مت( سرق)تعدى بنفسه يكون أوكد , وإذا كان املفعوالن ظاهران وكان الفعل 
املسروق منه على املسروق وذلك ألمن اللبس ألنه قد يظن ظان أن املسروق منه صفة للمسروق وذلك 

سرق الفرزدق بيتا مجيال , فهذا فيه لبس , وأما إذا كان متعديا : يف بعض األمساء فقط كأن نقول مثال 
 .حبرف جر فال مشكلة يف ترتيبها
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 :  "ُسِرَق"مصطلح  -2-1-4
ادعى أنه " املتنيب"يف أثناء حديثه عن بيت لـ –ورد بصيغة فعل ماض مبين للمجهول مرة واحدة       

فصدر بيت أيب متام كصدره , و باقيه عبارة غثة تسقط دون » : يف قوله  –مأخوذ من بيت أليب متام 
" أيب متام"أي َعُجز بيت  رأى أن املسروق منه أفضل من املسروق" ابن وكيع"فـ  (1)« ماُسِرَقت منه 
 ".املتنيب"أفضل من عجز 

 :  " َسَرٌق"مصطلح  -2-1-5
ليس من التوفيق أن يسرق السارق ماقد ِعيب على » : ورد مرة واحدة بصيغة املصدر يف قوله       

 .(2)«السابق , فيحمل عيب السرق ويسرق معيباً 
ة والعيب اآلخر أنه سرق بيتا مذموما , و إن عيب السرق –" ابن وكيع"كما رأى  –فاجتمع فيه عيبان 

 . كان إال سارقا فليسرق ماسلم من العيوب فالسرقة سرقة
 " .عيب " الدالة على االستغراق , وأضيف إليه لفظة ( ال)وهناك عيبان آخران  مها وروده معرفا بـ

   ":سرقات  "مصطلح  -2-1-6
 ".سرقة " وهو مجع ,لسرقة وقوع ا كثرةمع للداللة على ورد بصيغة اجل      
  :اإلضافـة  5-9-3-9
يف موضعني ,وذلك يف " املتنيب " ورد مضافا إىل ضمري متصل يعود على : إضافـته  -5-9-3-9-9

ولو علم الراغب به عن سرقة شعر أيب متام أين سأورد من سرقاته ممن ال ُيعارض » " : ابن وكيع " قول 
 .(3)«أبو متام به وال يوازن مبقداره 

 . (4)«...مسعت من سرقاته فقال  وأَقلَّ احلياء بعد ما..»:ويف قوله 
 : وهذا كثري إذا قارناه بإضافته , وقد أضيفت إليه األلفاظ التالية : ماأضيف إليه  -5-9-3-9-5
هذا الشعر يدخل يف اللفظ ... » : تكررت إضافة هذا اللفظ مرات عدة وذلك يف قوله : أقبح  -

هذا يدخل يف اللفظ املدعى ... »: ويف قوله , (5)« و معناه , وهي أقبح السرقات و أشنعها  امُلدعَّى هو
 . (6)«هو معناه معا , وهو من أقبح السرقات 

                                                 

 .0, ص 9حممد يوسف جنم ,ج: املنصف ,تح  -  1
 .999, ص9املصدر نفسه ,ج - 2
 .933, ص 9املصدر نفسه ,ج - 3
 .092حممد بن عبد اهلل العزام , ص : املنصف ,تح  - 4
 .950ر نفسه , ص املصد  - 5
 .275املصدر نفسه , ص   - 6



 (المنصف ) السرقة الشعرية في  ــــــ مفهومـــــــــالفصل الثالث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

022 

 

, وهذا يدخل يف هتويل أمر السرقة " الشناعة"وأحيانا  عطف على ذلك ()فأضاف قبيحا إىل قبيح       
أنه ليس من التوفيق أن ُيعظم أمُره هذه العظمة و ُيمدح هذا " ملتنيبا"َيعلم املتعصبون  لـوتعظيم شأهنا ِل

 .املدح ويقنعوا بأنه لص سارق
هذا أقبح أقسام السرقات ... »: إىل ما ُأضيف إىل هذا املصطلح يف قوله " أقبح"وقد أضاف لفظة       

 .(1)« وأدناها وأشنعها 
وبالتايل احلط من قيمة  ()يف تقبيح السرقة  وعطف عليها الدناءة والشناعة وكل ذلك يدخل      
 ".املتنيب"
" مجيع "إىل لفظة  " إيـراد" فأضاف  (2)« ولسنا نضمن إيراد مجيع سرقاته » :وذلك يف قوله: إيراد  -

بيتًا " ابن وكيع", ومل يترك " املتنيب"املضاف إىل الضمري العائد على " سرقات"املضافة إىل املصطلح
وما ألطف التقصري بالنسبة إىل السرقة , وما أقبحهما إذا ,ال واهتمه بسرقته أو التقصري فيه إ" املتنيب"لـ

 .!اجتمعا 
وتقضي يف احلقائق مبا له وعليه , مما أوجبه حكم السرقات من ... » : يف قوله : حكــم  -

 . (3)« اإلنصاف 
تكلفة يثقل لفظها واستخراج وهذه معان م... »: ُأضيف إىل هذا املصطلح يف قوله : استخراج  -

 :ويف قوله ( 4)« سرقاهتا 
هذا وما أشبهه من األلفاظ املتداولة واملعاين الفارغة , فال حيمدن حامد نفسه عندك باستخراج ..» 

 .(5)«سرقاهتا , وال تظن بنا عجزًا عما قدر عليه 

                                                 

املنصف « فهو أقبح أقسام السرقات ,فهذا يقارب اللفظ املدعى هو ومعناه معا ...»:ماورد يف قوله " أقبح"ومما أضبف إليه لفظة   )*( 
« قبح السرقات وهو من أ,وهذا من اللفظ املدعى هو ومعناه معا ...»:ويف قوله, 075, ص  9حممد يوسف جنم , ج :تح ,

 . 033ص, املصدر نفسه, « وهذا من أقبح السرقات وماشاكله ...»:ويف قوله, 53حممد بن عبد اهلل العزام ,ص: املنصف ,تح 
 03, ص 9املصدر نفسه ,ج  - 1

املصدر « رقاتولسنا نأمن عليه من اإلكثار عاقبة اإلضجار مبعىن واحد من الس,ألن موضوع الكتاب الفائدة للقارئ ...»:وقال)**( 
والبد من ذكرها لنفي بضماننايف الكتاب أنا خنلط ,هذه معان فخمة املسموع ضئيلة املنفوع ... »:وقال,950, ص9نفسه ,ج

 .470, ص9املصدر نفسه ,ج« بالسرقات غريها من ذكر الغث واحملاالت واللحون الواردات
 .07, ص 9حممد يوسف جنم ,ج: املنصف ,تح   - 5
 .07, ص 9ه ,جاملصدر نفس - 3
 .53حممد بن عبد اهلل العزام , ص : املنصف ,تح  - 4
 .52, ص9حممد يوسف جنم ,ج: املنصف ,تح  - 5
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وبعد أن َبيَّنا وجوه ..»:  "ابن وكيع"يف قول " السرقات"ورد هذا اللفظ مضافا إىل مصطلح : وجوه  -
السرقات احملمودة فينبغي أن نبيِّن وجـوه السرقات املذمومة لتعلم منها مثل علمك من السرقات 

 .(1)«احملمودة 
وينبغي إذا عملنا على تسليم ماله من السرقات إليه ورّد املقصر منها إليه أن أثبت لك » : ويف قوله 

 .()وقد تكررت هذه اإلضافة. (2) «وجوه السرقات حممودها و مذمومها 
 " : سرقة"مصطلح  -2-1-7

إذ بلغ استعماله له " ابن وكيع "  هذا املصطلح هبذه الصيغة كان األكثر استعماال فهو األهم عند       
 (.املنصف)مرة يف كتابه  37
 : اإلضافة -5-9-5-9
 : مضافا إىل"سرقة"ورد مصطلح : إضافاتـه   -5-9-5-9-9
 لهأنظر إىل استشناع ابن الرومي من سرقة البحتري ومطالبة من ..»" : ابن وكيع " قال : ي  البحتر -

 . (3)«قدرة بعقوبته أو قتله عليها 
ولو علم الراغب به عن سرقة شعر أيب متام أين سأورد من سرقاته مما ال يعارض » : قال : شعــر   -

 "أيب متام"رقة مضافة إىل الشعر والشعر مضاف إىل , حيث الس (4)« ..أبو متام به وال يوازن مبقداره
 " .البحتري"والضمري هنا عائد على . (5)«  فَضجَّ من سرقة شعره... »: وقال أيضا ,
وقد ضج أبو متام من سرقة حممد بن يزيد األموي شعره » " :ابن وكيع"قال : حممد بن يزيد  -

 . (6)«...فقال
 

                                                 

 .59, ص 9حممد يوسف جنم ,ج: املنصف ,تح  - 1
 .5, ص 9املصدر نفسه ,ج - 2
( )  عليه وتقضي فـي احلقائق مبا له  وقد عرَّْفُتك اآلن وجوه السرقات حممودها ومذمومها لتسلم من احليف» : ومن ذلك قوله

ومن النصوص .  7, ص9املصدر نفسه ,ج« هذا باب تفسري وجوه السرقات» : وقوله , 07, ص9املصدر نفسه ,ج«  وعليه 
احلكم يف السرقات أن يتناول الرجل معىن قد أحكم فلم يأت : وقد قال أبو هفان » : قوله " السرقات" املذكور فيها مصطلح

 .03, ص 9املصدر نفسه ,ج« ل فهو عمى وسخنة عني كما أتى األو
 .05, ص9املصدر نفسه ,ج - 3
 .933, ص9املصدر نفسه ,ج - 4
 .03, ص 9املصدر نفسه ,ج  - 5
 .02, ص 9املصدر نفسه ,ج - 6
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منها أن أبا الطيب حكاها افتخارا لسالمته من سرقة :ن جهات وهذه حكاية طريفة م..»: املعـىن -
 .(1)« ....املعىن ,ومنها 

وسرقة املنظوم فـي شعره ذائعة , ولن يدع ما قدر عليه من » " : ابن وكيع"قال : املنظــوم  -
 .إن وجد إىل ذلك سبيال" ابن وكيع" ولن يدعه,(2)« املنثور
كانت شجاعته اليت يذكرها عن نفسه يف اللقاء كشجاعته على  وإن» : وذلك يف قوله : هذا البيت -

 . (3)«سرقة هذا البيت إنه لشجاع 
ر ألهنم إذا كانوا ـوأنا أعلم أن اإلنكار يقع يب يف سرقته من َنْص» : وذلك يف قوله : ضمري متصل  -

يتناقل األدباء شعره يرغبون به عن السرقة ممن تقدم وعظم يف النفوس قدره كانوا ممن قارب عصره , ومل 
وأنـه ال يـجوز عليه األخذ منه وال ينبه على مواضع سرقته » : وفـي قولـه , ( 4)« ...أرغب به 

 . (5)« منه 
 .()"املتنيب " يف هذين النصني يعود على " السرقة " و الضمري املتصل مبصطلح 

 : ومما أضيف إليه األلفاظ التالية: ما أضيف إليه  -5-9-5-9-5
ويف , (6)«وهي أبيات فارغة ال يلتمس هلا إخراج سرقة ..» : وذلك يف قوله :  إخراج -
 .(7)«فارغة اليلتمس هلا إخراج سرقة ...»:قوله
وإذا جاء البيت الذي مل يبلغين من أين أخذه مما يستحسن ..»" :ابن وكيع " قال : استخراج   -

 ليس البيت األول هو ..» : , وقال (8)«فق للصواب سلمته إليه , حىت يوجد له استخراج سرقة واهلل املو
 هو 

                                                 

 .407حممد بن عبد اهلل العزام , ص : املنصف ,تح  - 1
 . 4ص, املصدر نفسه  - 2
 .935, ص9,ج حممد يوسف جنم: املنصف ,تح  - 3
 .933, 9املصدر نفسه ,ج - 4
 .939, ص 9املصدر نفسه ,ج - 5
()  ومانقبل حكاية أيب الطيب إذا مل يسرق من البحتري إال هذا البيت وأما» " : ابن وكيع " ومن ذلك  أيضا ما ورد يف قول 

للَّه , وظن ذلك قد خفي فلما خوطب عليه وسرقته منه أكرب من العذر وأشد تواترا من ذنوب الدهر , ولكنه أخذ كما َعوَّد ا
: ومما يرجع فيه الضمري إىل املعىن قوله  027, ص 9املصدر نفسه ,ج« فرجع عنه و غيَّره مبا ال فائدة عنه ...منكشف علم أنه
 .042, ص 9املصدر نفسه ,ج« املعىن كثري االستبذال متواتر االستعمال ال ُيعبأ بسرقته  وهذا.. » 

 .235حممد بن عبد اهلل العزام , ص : تح املنصف , - 6
 .255املصدر نفسه , ص  - 7
  .07, ص9حممد يوسف جنم ,ج: املنصف ,تح  - 8
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 .(1)« الفارغ الذي قلُت ال ألتمس له استخراج سرقة 

وإضافات . ( 2)«..ليس هذا مما يشتغل باستخراج سرقته, وهو يشبه قول اخلبزرزي..» : وقال أيضا 
ة باألبيات الفارغة خاص –هذه اللفظة كلها جاءت منفية أي نفي السرقة وهذه اإلضافة جاءت تقريبا 

 .()اليت مل جيد هلا استخراج سرقة, وقد تكررت يف مواضع كثرية
 .(3)«وليس ينبغي أن يتجشم محل اسم السرقة يف ما عيب على السابق إليه » :يف قوله : اسم -
" الذم"فأضاف إىل هذا املصطلح  (4)«وقد أكثر الشعراء ذم السرقة والسارق » :وذلك يف قوله : ذم  -
 ".السارق " عطف عليه و
 .(5)«فهذه وجوه تغفر ذنب سرقته وتدل على فطنته ..»" : ابن وكيع"قال : ذنب  -

وإمنا يعود على كل من أتى وجوه ,ال يعود على شخص بعينه " السرقة " والضمري املتصل مبصطلح 
 .السرقة احملمودة

 .( 6)«فجمع بني قبح السرقة وضعف العبارة » : يف قوله : قبح  -
 :الوصف -5-9-5-5

وهذا من السرقة ... » :يف موضعني؛ فـي قـوله" السرقة" مصطلح " ابن وكيع" وصف       
, وهذان الوصفان ال خيرجان عما (8)«وأبو الطيب مذموم بالسرقة املقصرة » : ويف قوله   (7)«املذمومة 

 .عما تثـريه السرقة يف النفس من امشئزاز
 : اإلسناد -5-9-5-0

                                                 

 .55,ص 9حممد يوسف جنم ,ج: املنصف ,تح  - 1
 .933,ص9املصدر نفسه ,ج  - 2
()  ىن عنها , وال نلتمس ملثلها استخراجوبعد ذلك أبيات يف جرذ قتله رجالن , لو طرحها من ديوانه الستغ... » : من ذلك قوله 

 505, 527 , 002, 003, 007, 024, 427: الصفحات وأما الباقية ففي 73, 9املصدر نفسه ,ج« سرقة لفراغها 
: العزام فموجود يف الصفحات  وأما يف النصف الثاين بتحقيق حممد بن عبد اهلل ,952, 977 , 972,  537 ,505,

457909299739990907. 
 .995, 9حممد يوسف جنم ,ج: ملنصف ,تح ا - 3
 .02ص, 9املصدر نفسه ,ج - 4
 .93ص,9املصدر نفسه ,ج - 5
 .55, 9املصدر نفسه ,ج - 6
 .70ص ,  9ج, املصدر نفسه  - 7
 . 27ص , حممد بن عبد اهلل العزام : تح , املنصف  - 8
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 : يف مجيع احلاالت مسندا إليه فيذكره مث خيرب عنه ومما أسند إليه " السرقة "مصطلح  ورد      
 .(1)«فالسرقة فيهما متقاربة ... » : يف قوله : متقاربة  -
 .(2)«أما السرقة يف هذا الكالم ففاضحة ... » : يف قوله : فاضحة  -
لطيب أحد الفضلني إذا مل ورمبا كان حيصل أليب ا» :وذلك يف قوله ( : من شعر)شبه اجلملة  -

وإذا وجد وكانت السرقة من شعر فاألشبه به أال خيرج عن عادته , يوجد مثل قوله يف املنظوم 
 . (3)«! وال يأخذ إال من أهل صناعته

فلوال  أن السرقة تبطل فضيلة اإلحسان ما » :يف قوله (:تبطل فضيلة اإلحسان)اجلملة الفعلية  -    
قول أيب نواس وإن كانت قد سهلت على أيب الطيب حىت كثرت يف  عـورض بـها من استحسن

 .(4)«شعره 
 : العطف -5-9-5-4

أما العطف عليه فكان يف موضعني ؛ يف " السرقة"مع مصطلح  )*(كانت اإلضافة األكثر استعماال       
 ألنـي ال أحكم على شاعر فاضل بسرقة وتصحيف خبـرب, وهذا مـما ال ألتفت إليه ..»:قوله

 (6)«وقد أكثر الشعراء ذم السرقة والسارق» : ويف قوله " التصحيف" فعطف عليه , (5)«متحـامل 
 " .السارق"فعطف عليه 

 " : مسارقات" مصطلح  -2-1-8
وذلك يلزمنا إحلاق ما فيه عيب غري السرقة ... » : ورد هذا املصطلح مرة واحدة يف قوله       

كانت أوىل , قد جتاوز عن أشياء من الغثاثات واللحون واحملاالت  خوفا من أن يقول قائل, باملسروق 
                                                 

 .524ص ,  9ج, حممد يوسف جنم : تح , املنصف  - 1
 .009ص ,  9ج, املصدر نفسه - 2
 .943ص, حممد بن عبد اهلل العزام : تح , املنصف  - 3
 .07ص ,  9ج, حممد يوسف جنم : تح , املنصف  - 4

 أنـه  ولكنه ظن,فليت أبا الطيب رضي مبثل هذه العدة من السرقة » "ابن وكيع "قول " السرقة"من النصوص الوارد فيها مصطلح )*( 
حممد يوسف جنم : تح , املنصف « سرقة غريه وأن سارق الشعر يستحقه بالسرقةاليهتدي إىل استخراج ما قال من ال

وهي قليلة احملاسن , فإهنا ال تشبه كالمه وال شعره , وليته مل يقلها ... ويليها قصيدة أوهلا... » :وقوله ,  07ص,9ج,
والتكلف .. »:وقوله,  247ص,العزام حممد بن عبد اهلل : تح , املنصف « ...ر ما وقع إلينا من سرقة أحسن ما فيهاـنذك,

 03: وأما النصوص الباقية فموجودة يف الصفحات ,  953ص , املصدر نفسه , « والتعجرف غالبان عليه وال نلتمس له سرقة 
 حممد : تح, و أما يف النصف الثاين ,  9ج , حممد يوسف جنم  : تح , ي املنصف ـف 009,  577,  935,  930, 05, 
 .220,  075,  940,  995:  العزام فموجودة يف الصفحات بن عبد اهللا

    .957ص , حممد بن عبد اهلل العزام : تح , املنصف  -5
 .02ص ,  9ج, حممد يوسف جنم : تح , املنصف  - 6
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ويبدو أن , وأورده مجعا ليدل به على الكثرة , و املسارقات مجع مسارقة .  (1)«من الذكر للمسارقات 
 .تدل على الكثرة والطلب " مفاعالت"صيغته اليت على وزن 

 " : مسروق" مصطلح  -2-1-9
وهو نوعان ؛ مسروق , السارق من غريه ويدعيه لنفسه  هو النثر الذي يسرقروق هو الشعر أاملس      

فيكون الناتج عن , حدث السارق أو اآلخذ تغيريا يف الكالم الذي أخذ منه ناقص وهو السلخ حيث ُي
وهناك املسروق التام وهو , هذه العملية مسروق ومسروق منه أي كالم مسروق وكالم مسروق منه 

فيكون يف هذه احلالة كالم مسروق , السارق كالم غريه دون أن حيدث تغيريا فيه النسخ حيث يسرق 
 .وأما املسروق منه فهو صاحب الكالم , فقط 
 :اإلضافة  -5-9-7-9

الطرفني  و لوال أن هذا البيت معلم» :  "ابن وكيع"يف قول , ورد هذا املصطلح مضافا يف موضعني      
نذكر ما بلغه علمنا من مسروقها فمن » : ويف قوله ,  (2)« وال زيادة مسروق النصف مل ينفرد فيه مبعىن

 .( 3)«... ذلك 
 : اإلسناد  -5-9-7-5

 : ورد يف مجيع احلاالت مسندا وقد أسند إىل       
اتفاق اخلواطر وتساوي الضمائر وقـد زعم أن هـذا من » " : ابن وكيع"يف قول : ذلك  -

واألوىل أن يكون ذلك . و األمران سائغان , ل مسع  فاتبع ب: بإزاء هذه الدعوى أن يقال و,
 .(4)«مسروقا 

 .( 5)«... واملعىن مسروق من قول مسلم... » : يف قوله : املعىن  -
 .(6)«فإن جوزوا أن يكون هذا مسروقا فذلك مثله ... »: يف قوله : هذا  -
 .(7)«... وهذا بيت مسروق من قول القائل... »: وذلك يف قوله : هذا بيت  -

                                                 

 .3ص, 9ج, حممد يوسف جنم : تح , املنصف  - 1
 .974ص , 9ج, املصدر نفسه - 2
 .70.ص ,  9ج, املصدر نفسه - 3
 .09ص ,  9ج, صدر نفسه امل - 4
 .057ص ,  9ج, املصدر نفسه  -5
 .09ص ,  9ج, املصدر نفسه  - 6
 .75ص, حممد بن عبد اهلل العزام : تح , املنصف  - 7
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وهو ... »: و يف قوله ,  (1)«... وهو مسروق من قول مسلم ...»: يف قوله " : هو" الضمري  -
ن أراد معىن البحتري فإن كا...»: يف قوله ,  (2)«... على تباعده منه مسروق من قول مسلم 

 . (3)«ه منفهو مسروق 
 .(4)«...لبحتري أنه مسروق من قول ا... »" : ابن وكيع"قال (: أن)الضمري املتصل بـ -
وجعله مسروقا » :ويف قوله,  (5)«...مسروق من قول أيب الشيص...»: يف قوله : ضمري مستتر -

من هذا , وذكر سرعة التتابع وليس الوادي استيحاشه من السرعة يف شيء , وإذا كان مسروقا 
 . (6)« ...من هذا فهو ممزوق من قول القائل 

 : العطف -5-9-7-0
و مل يعطف غريه عليه إال يف موضع واحد حيث جعل األخطاء ,ا املصطلح على غريه مل يعطف هذ      

فما : وسأنصفه يف كل ذلك... »:  و اللحون واحملاالت معيبة مثل املسروق و أحلقها به وذلك يف قوله 
ا يف بنا َخَوراستحقه على قائله سلمته إليه , وما قصر فيه مل أدع التنبيه عليه , لئال يظن بنا الناظر يف كتا

 .(7)«ا يف نقد, وذلك يلزمنا إحلاق ما فيه عيب غري السرقة باملسروق قصد , أو تقصري
هلذا املصطلح كان يف األغلب مسندا ألن صيغته هذه " ابن وكيع" و من املالحظ أن استعمال       

 .تصلح لإلخبار 
 " : مسروقات " مصطلح  -2-1-11

وقلة اختراعه " املتنيب"ليدل به على كثرة سرقة " ابن وكيع"أورده " روقةمس"هذا املصطلح هو مجع       
وذكرَت أنك » ": ابن حنزابة"و هو خياطب " ابن وكيع "و ورد يف موضعني يف هذه املدونة ؛ قال 

ومصطلح  (8)«فادعوا فيها توارد اخلواطر, عارضَت دعواهم بأبيات وجدَتها يف شعره مسروقات 
 ".أبيات"ى لفظة يعود عل" مسروقات"

                                                 

 .979ص ,  9ج, حممد يوسف جنم : تح , املنصف  - 1
 .057ص ,  9ج, املصدر نفسه  -2
 .423ص , حممد بن عبد اهلل العزام : تح , املنصف  - 3
 .597ص ,  9ج, حممد يوسف جنم : تح , املنصف  - 4
 .953ص ,  9ج, املصدر نفسه  - 5
 .423ص , حممد بن عبد اهلل العزام : تح , املنصف  - 6
 .3ص ,  9ج, حممد يوسف جنم : تح , املنصف   - 7
 .4ص ,  9ج, املصدر نفسه  - 8
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سأدل أوال على استعمال القدماء واحملدثني أخذ املعاين و األلفاظ, مث و »: وقال يف املوضع اآلخر       
ما تعلق  عند. (1)«أعود إىل َتَنخُّل شعر أيب الطيب ومعانيه وإثبات ما أجده فيه من مسروقات قوافيه 

ما  وا املعاين واأللفاظ ,و ألفاظه هذه مهذبة ,أما عنداألمر بالقدماء واحملدثني ذكر أهنم أخذوا واستعمل
( قواف)هنا ورد مضافا إىل لفظة " مسروقات"ومصطلح . فاهتمه بالسرقة " بأيب الطيب"تعلق األمر

 " .املتنيب"املضافة إىل الضمري املتصل العائد على 
 " :      مسروق منه " مصطلح  -2-1-11

أو نثرا , وقد يكون صاحب هذا الشعر أو النثر , فإن كان املقصود  قد يكون شعرا" املسروق منه"      
 .به الشعر أو النثر فذلك يعين أنه وقع منه السلخ أو األخذ مع التغيري , فينتج املسروق 

يعود على الذي ( من)قد يقصد به املسروق إذا كان الضمري املتصل حبرف اجلر " املسروق منه"و       
  (2)« فإن كان أراد معىن البحتري فهو مسروق منه» " : ابن وكيع " و قول مت منه السرقة حنـت
 " .البحتري"فالضمري هنا يعود على معىن ,

وهذا من ...  »: فقد ورد مضافا إليه يف قوله  )*(هلذا املصطلح قليال " ابن وكيع"كان استعمال و      
املضافة إىل ( رجحان) ن مضافا إليه لفظة فكا, (3)«رجحان كالم املسروق منه على كالم من أخذ عنه 

 ( .كالم)لفظة 
ولقبنا كتابنا املنصف  »: وذلك يف قوله " السارق" صطلح وقد ورد يف موضع آخر معطوفا على م      

 . (4)«ملا قصدنا من إنصاف السارق واملسروق منه 
 " :يسرق " مصطلح -2-1-12

حيث ورد يف مخسة مواضع كلها يف النصف األول وروده بصيغة الفعل املضارع كان قليال       
 : واجلدول التايل يبني ذلك , وهو هبذه الصيغة مسند دائما , " حممد يوسف جنم"بتحقيق 

 
 

                                                 

 .3ص ,  9ج, حممد يوسف جنم : تح , املنصف  -  1
 .423ص , حممد بن عبد اهلل العزام : تح ,  املنصف -  2

 9ج, حممد يوسف جنم : تح , املنصف ,  «مماثلة السارق املسروق منه يف كالمه بزيادته يف املعىن ما هو من متامه» :ورد يف قوله )*( 
املصدر نفسه «  رجحان السارق على املسروق منه بزيادة لفظه على لفظ من أخذ عنه»  :ويف قوله ,  993,  97,  93ص , 
 .د يف النصف الثاين ِرواملالحظ أنه مل َي,   53,  93ص ,  9ج,

 073ص ,  9ج, املصدر نفسه  - 3
 .07ص, 9ج, املصدر نفسه  - 4
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 املسند إليه  املسند الصفحة النصوص الوارد فيها املصطلح
 ليس من التوفيق أن يسرق السارق

فيحمل , ما قد عيب على السابق 
 999 .  معيبا عيب السرق و يسرق 

 يسرق
 

 يسرق

 السارق
 

 ضمري مستتر تقديره هو
 وكان استعمال الصدق يف من أراد 

 ضمري مستتر تقديره هو يسرق 32  .أن يسرق النبوة أحسن به
وما : وكان يكفي منه أن يقول ... 

وإمنا ينبغي أن يكون , أعرف أبا متام 
أنت : هذا جوابا لسائل ال يعرفه يقول 

؟ وإذا قلته أتسرق من أيب تقول الشعر 
قلت الشعر وما : متام؟ فيقول عندها 

أعرف أبا متام فيصح الكالم ال 
 . الدعوى يف إنكاره معرفة أيب متام 
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 يسرق

 
 ضمري مستتر تقديره أنت

وما نقبل حكاية أيب الطيب إذا مل 
 ضمري مستتر تقديره هو يسرق 027 .يسرق من البحتري إال هذا البيت 

مل يترك مشتقا للفعل سرق إال واستعمله " ابن وكيع"ومن املالحظ على هذه املصطلحات أن       
 ( .املنصف)وأغلبها كان يف النصف االول من كتابه ,واصفا به إياه " املتنيب"متهما به 
 معاين السابقني" املتنيب"حالة ال يبني طريقة أخذ  093يف حاالت كثرية بلغت " ابن وكيع"وكان       
 " :املتنيب"بيت   يفحنو قوله , وإمنا ميكن تقدير ذلك ,

 ( 1)ا َهُأزوُِّد ٍةــَرْظَن ْنلُّ ِمَقَأ      ــاَليَّ َفَلا َعَهِب ياًلِلا َقَفِق
 :وهذا البيت من قول ذي الرمة. فيجب علينا االهتمام مبا اهتم به ...»

 ا يُلَهِليل َق ٌعاِفي َننِِّإَف,  يٌلِلَق      ٍةاَععلُُّل َسَت الَِّإ ْنُكَي ْمَل ْنِإَف
 . (2)«وهو من قسم املساواة 
 : وميكن تقديرذلك بـ

 البيت...( ياًلِلا َقَفِق)                
 : وهذا البيت مسروق من قول ذي الرمة ... 

 البيت ...( ْنُكَي ْمَل ْنِإَف)

                                                 

 .74ص ,  9ج, حممد يوسف جنم, تح , املنصف  - 1
 .72-74ص , املصدر نفسه - 2
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 .وهو من قسم املساواة
 :أو يقدر بـ 

 البيت...( ياًلِلا َقَفِق)                
 : وهذا البيت من قول ذي الرمة ...

 البيت ...( ْنُكَي ْمَل ْنِإَف)
 .مسروق وهو من قسم املساواة  

وكان يف حاالت , وميكن تقدير األخذ بدل السرقة وهذان املصطلحان مها األقرب إىل التقدير        
 .كثرية يبني طريقة أخذ أحد القسيمني وجيعل اآلخر مقدرا 

 (:املنصف)يف ثنايا  املتعلقة بالسرقة نقديةالصطلحات امل -2-2
بل ,و املتعصبني له "املتنيب"الذي أراد به اإلساءة اىل " السرقة " بذكر مصطلح" ابن وكيع"مل يكتف       

 :وميكن توضيحها فيما يلي , ( املنصف )أشار إىل مصطلحات كثرية توزعت يف ثنايا كتابه 
 : األخذ  -2-2-1
 الغري عند وخالف العطاء هو تناول ما (1)« هو خالف العطاء وهو أيضا التناول »األخذ لغة هو        

قدح فيه و األول هواملقصود وفيه إشارة  فقد يتناول أحدنا ما ميلكه وهذا ال, , أما التناول بصفة عامة
 .خفية إىل أنه معيب 

ومل يكثر " السرقة " بعد مصطلح " بن الوكيع ا" وهذا املصطلح هو الثاين من حيث استعمال       
ـً وروده فعاًل , من ذلك( سرق)استعمال اشتقاقاته له كما فعل مع الفعل   يفا يف قولــه ماضيـ

 ":املتنيب" بيت 
 (2)اَهُدِعُيْق ـاِمَيالِق َدْنِع ـاُدَكا َكَفـٌل       َيَهَل وا خُبْرُعوَبٍةاُنَب

 :أخذه من ابن الرومي  »
 (3)َرْجراُج يِبِثالَك ِلْثِمٌف َكِرْد         ُهُدِعْقُي اُدَكشَّى َيَمإذا َت

 ا ورد ـكم (4) «و اجلاهل به كثري , نثور قليل فالعارف بأخذ امل »: وورد مصدرا مثال يف قوله       
 
 

                                                 

 .(أخذ)مادة , لسان العرب  - 1
 . 73ص ,  9ج,جنم  حممد يوسف, تح , املنصف  - 2
 . 73ص, 9ج, املصدر نفسه  - 3
 . 7ص,  9ج, املصدر نفسه  - 4
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صاحب  و املأخوذ منه (1)«مساواة اآلخذ املأخوذ منه  »: يف قوله مثال  بصيغة اسم الفاعل واملفعول
و البيت الثاين هو بيت ...  »:ورد يف قوله على سبيل املثال  الشعر , و أما املقصود بالشعر ال صاحبه ما

وقد راوح بني مصطلحي السرقة واألخذ . (2) «...مأخوذ من قول أيب احلسن جحظةاملعىن , وهو 
دو أن هذا األخري هو األقرب أو األخذ مبعىن السرقة أو هو قريب منها ويب, فالسرقة عنده مبعىن األخذ 

 .إىل الصواب 
تدل على األخذ نورد بعضها وبعض النصوص الواردة " ابن وكيع "وهناك ألفاظ كثرية استعملها       

 :فيها وذلك  يف جدول لتسهيل عملية عرضها 
 الصفحــــة النصوص الـواردة فيـها بعض األلفاظ الدالة على األخذ

ألنه , ام على فطنة الشاعرهذا من أدل األقس َجرَّد
 جرد لفظ من أخذ منه

93 

 93 ...اختصره ابن الزَِّبْعَرى فقال...  اختصر
فجاء بتشبيهني حسنني وزاد يف املعىن ماهو من  زاد

 متامه
97 

 93 استخراج معىن من معىن استخراج
فاستعار من ألفاظها ومن معانيها ما أوجب أن  استعار

 ...قال البحتري فيه 
03 

 09 ...مسعه مجيل فقال...ومن ذلك قول احلطيئة مسع
اشتق منه ابن املعتز ... ومثل ذلك لغريه  اشتق

 ...فقال
97 

 َطوَّل
حممد بن : تح هذا تطويل يتسلق على معان واضحة

, عبد اهلل العزام 
 354ص 

 075 ...هذا معىن فتحه أبو متام بقوله... قال املتنيب  فتح

 كسى
يعمد إىل : ار هذا البيت قال فلما مسع بش... 

معانـيَّ اليت أسهرُت فيها ليلي و أتعبت فيها 
فكري فيكسوها لفظا أخف من لفظي فريوى 

 ... شعره و يترك شعري 

99 

والذي نبه أبا الطيب على هذا املعىن أبو متام  نبه
 ...بقوله 

930 

                                                 

 .93ص ,  9ج, حممد يوسف جنم , تح , املنصف  - 1
 .55ص ,  9ج, املصدر نفسه  - 2
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 عمد
يعمد إىل : فلما مسع بشار هذا البيت قال ... 

سهرت فيها ليلي و أتعبت فيها معاين اليت أ
 ...فكري 

99 

سلك ... حنا حنو , موجود , يشبه : وهناك ألفاظ و عبــارات تدل على تقارب األبيات حنو       
 .     , على صيغته ... مذهب 

 " :ابن منظور"قال : اإلملام  -2-2-2
: وقال أيضا (1)«الكبائر من الذنوب اللمم ما دون : وقيل , مقاربة الذنب : اإلملام و اللََّمم  »      
وإمنا اإلملام يف اللغة يوجب أنك , غري أن اللمم أن يكون اإلنسان قد أمل باملعصية و مل يصر عليها ...»

.                                                                          (2)«...تأيت يف الوقت وال ُتِقيم على الشيء 
اخلواطر  وكدفلم يعصمهم طول النظر , »: هذا املعىن حيث قال استعمل هذا املصطلح يف" كيع ابن و"و

 ": املتنيب " بيت  يفوقال  (3)«و الفكر , من أن يلم بعضهم بكالم بعض 
 (4) ااَلَمِهاْن ْمُهَرْثِإ ِعْمالدَّ ُرْيوَس    ياًلِمَذ ْمِهِعرِي رُيِسَم اَنَكَف

 : تري وهو يف معىن قول البح »
 الََّهَتحىت اْس ِعْمللدَّ نًاْوَع اَنَك      الََّقَتاْس اَّمَل يِطِلاخَل َرْيَس نَِّإ

ذبة فهذا املصطلح معناه املقاربة وهو من املصطلحات امله,  (5)«وقد أمل مبعىن هذا الكالم       
 .يوجد دليل قاطع على األخذ أو السرقة وال,
 :اإلبداع  -2-2-3

الفين  تأليف الشيء اجلديد من عناصر موجودة سابقا , كاإلبداع: االصطالح  »يف بداعاإل      
أن " ابن رشيق  "داع حيث رأى ـإلبتراع واـن الفرق بني االخـ, وسبق احلديث ع( 6) «ي ـوالعلم
 فاالختراع هو خلق املعاين والسبق إليها , واإلبداع هو صياغة, (7)« االختراع للمعىن واإلبداع للفظ »

 .املعىن صياغة مليحة تثري اإلعجاب وإن كان مسبوقا إىل هذا املعىن 

                                                 

  .(ملم)مادة , لسان العرب  - 1
  .(ملم)مادة , لسان العرب  - 2
 .3ص ,  9ج , تح حممد يوسف جنم , املنصف  - 3
 .237ص ,  9ج , تح حممد يوسف جنم , املنصف   - 4
 .237ص ,  9ج, املصدر نفسه  - 5
 .532ص, مرجع سابق :أمحد حيي علي حممد  - 6
 .597ص,  9ج,العمدة  - 7
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ومل خيرج عن هذا املفهوم إال أنه مل يشرح ,  هذا املصطلح كان حمتشمًا يف" ابن وكيع "وحديث       
وسبق ,وظنوا أهنم أول من اخترعه  »:دثني اختراعهم البديع و مل يفصل ذلك , حيث قال رادًّا ادعاء احمل

ومل يـخترعوه وال ابتدعوه , بل لعمري قد صريوه كثـريا بعد أن كان نزرا يسريا ./ يه وابتدعه إل
 ., ويبدو أنه مل يفرق بني هذين املصطلحني فاإلبداع عنده هو االختراع (1)«...
 : التلفيق  -2-2-4

وهذا حسب  أو أبياتًا التلفيق هو اجتذاب األلفاظ و التقاطها من أبيات و ترقيعها حىت تستوي بيتًا      
 ":املتنيب"استعمل هذا املصطلح يف أثناء تعليقه على بيت " ابن وكيع", و (2) "احلامتي" تعريف 

 (3)ا وَدُجال َي ْنَأِب يٌلِخَب اٌدَوى           َجَدالنَّ ِهْيَلَع رٌيِمرٌي َأِمَأ
 :أما أحدمها فقول أيب متام , هذا البيت امللفق من بيتني  »

 ِنْيَسي احُلِبَأ رِيِماأَل اِلى َمَلرًيا      َعِمى َأَحْضى َأَدالنَّ نَِّإ اَلَأ                
 : وباقيه من قول البحتري  

 يِلِخَب اٍدَوَج ْنَع ِلالنَّْي ُجَمُل       ُهْنَع ُرُدْصَت ِضْرالِعيٍل ِبِخوَب
 .(4)«ولكنه قد استوىف الطويل يف املوجز القليل 

من السهل على الشاعر وال املفيد له أن يهدر وقته من أجل التفتيش و التنقيب عن أبيات وليس       
ويبدو أنه من , وقد يكون ذلك التوافق عن غري قصد من الشاعر .  أو أبياتًا متقاربة حىت يركب منها بيتًا
حلاجات يف من أجل التنقيب عن السرقات  مضنيًا فهم قـد بذلوا جهدًا, متحل النقاد و حتاملهم 

 .نفوسهم 
 : التناسب  -2-2-5

 " : املتنيب "بيت  يف" ابن وكيع " قال       
   (5)ُقَحما ال ُيْل ِبا      ال َتْبُلنا ِبِطاَلَنـِرْصٍد يف َعمََّحِل ُمْثيَد ِمَأُمِر

 :أخذه من أيب الشيص  »
 وِدُجْوَميف الدنيا ِب َلْيَس َت ماْبَلَط      ُمِهلِّيف الناس ُك ُهَلْثي ِمِغَتْبلو َت

 : و يقرب من قول البحتري 
                                                 

 .43ص,  9ج,حممد يوسف جنم  :تح, املنصف  -1
 . 77 -73ص ص , احلامتي: حلية احملاضرة :ينظر - 2
 .473ص ,  9 ج, حممد يوسف جنم :تح, املنصف  - 3
 .473ص,  9ج ,  املصدر نفسه - 4
 .947ص ,  9ج , املصدر نفسه - 5
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 َحُقُيْل ُلَكْثـٌب فتمهَّْلَن      ولو ُطِلَبْت ما كان ِمِلي طَااِلَعَمْلوما َل
 :وللبحتري أيضا 
 اُلَل ماال ُيَنْيَتَبغَّْيَت َن ــ      ـــِحْتالَف َةَلاَجَسي ُمِغَتْبها امُليَُّأ

 فالتوافق و التقارب يف املعاين و املباين ليس دلياًل, (1)«...ها و مبانيها فهذه أبيات تتناسب معاني      
حىت  فالتناسب ال يعد معيبًا, ر عن األول صَّوإن ثبت هنا فال بأس يف ذلك ألنه ما َق, على إثبات األخذ 
 .ولو كان األخذ ثابتًا

 : التوليد  -2-2-6
من أدل  » ُيعّد (2)«لفظهما مفترق و معنامها متفق  توليد كالم من كالم »أن " ابن وكيع "رأى       

وَجَعله القسم السادس من السرقة ( 3)«ألنه جرد لفظه من لفظ من أخذ عنه , األقسام على فطنة الشاعر 
 .احملمودة 
وهو من (4)«توليد معان مستحسنات يف ألفاظ خمتلفات  »عل القسم السابع من التوليد هو وج      

 .وقد سبق ذكرها, ولكن ال يظهر أي فرق واضح بني هذين القسمني , عاين باب اشتقاق امل
 :االحتذاء  -2-2-7

ثال فالن اذا اقتدى به يف يقال فالن حيتذي على م... وهو منه , فعل فعله : حذا حذوه  »ة لغ      
ن متثيله لذلك وم, قة احملمودة استعمال هذا املصطلح وجعله من السر" ابن وكيع"وقد أكثر  (5) «أمره 
 :قول أيب نواس يف اخلمر  »

 ــاُرَها َنَهاِبُشـرَّ ُرْهـَدْت      َفلََّحيث َح الليُل ُلِزْنال َي
 :وفارق مقصد أيب نواس فجعله يف حمبوب فقال , احتذى عليه البحتري 

 (6) ُرــْدَب و علينا و أنَتُجٍل      َيْدْيا و أيُّ َلاَهُدَج ـاَبَغ

 (7)«أن يأخذ الشاعر مبذهب غريه يف التفكري أو التعبري »هو  فاحتذاء املثال
 

                                                 

 .923 -947ص ,  9ج , حممد يوسف جنم :تح, املنصف  - 1
 .93ص,  9ج , املصدر نفسه - 2
 .93ص ,  9ج ,  املصدر نفسه - 3
  .95ص ,  9ج , املصدر نفسه -4
 .(حذا)مادة ,  لسان العرب - 5
 .92ص ,  9ج , جنم يوسف مد تح حم, املنصف  - 6
 .043ص , مرجع سابق , عبده قلقيلة  - 7
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        : االدعاء -2-2-8
يف هذه  استعمل هذا املصطلح كثريًا.  (1)«زعمته يل حقا كان أو باطال : الشيء  ادعيُت » لغًة    

وعدَّه ,املفعول صدر واسم الفاعل واسم وورد بصيغ متعددة منها الفعل املاضي و املضارع و امل, املدونة 
 :بسرقته بيتـه " املتنيب "بل من أقبحها  ومما اهتم  , من السرقة املذمومة 
  (2)اَباِرَغو َم قًااِرَشَم َداَلى الِبَشْغا      َيَهُءْووَض اِءَمالسَّ ِدِبيف َك ِسْمالشََّك

 :فذهب إىل أنه مسروق من قول ابن الرومي 
 (3)ـاِقاآلَف ِراِئها يف َسـاُعَعا      وُشلَُّهَحَم اِءَمالسَّ ِدِبيف َك ِسْمالشََّك 

 .(4) «يف اللفظ املدعى هو ومعناه معا وهذا يدخل  »:وقال
 :السلب والغصب -2-2-9

وحنن نربأ ... »: ا مرور الكرام حيث قال معليه و إمنا مّر, هبذين املصطلحني" ابن وكيع" مل يهتم       
على ...»: وقال  , (5)«ومعرفة مجلة ما اغتصبه , إلحاطة جبميع ما سلبه إىل الناظر يف كتابنا من ادعاء ا

 .(6)«أنين ال أقضي على أيب الطيب بأن مجيع كالمه مسلوب وال كل فضله مغصوب 
 : السلخ واملسخ والنسخ -2-2-11

ة ومل من املصطلحات ألنه أشار إليها إشارة خفيف –" ابن وكيع" عند –قد ال تعّد هذه األلفاظ       
بيت  يفإليها حيث قال " ابن األثري"به وإمنا ذكرناها هنا ألنه قد يكون هو من ن,  (*) تشع على األقل قبله

 " :     املتنيب"
ـًآِم َحِبْصأُل  (7)اـوَبُيالُع يَكِف ٌنا آِمَنا َأـَمَك  ا      اَيالـرََّز يَكا ِفن

 :هذا سلخه من قول ابن الرومي  »
 (8)وِباخُلُط َنِم اَكَذَك ْمَلفاْس اَلَأ      وِبُيالُع َنِم َتْمِلَس ْدـُم َقاِلَسَأ
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 يفوقال أيضا (1)«فأما أبو الطيب فمسخ هذا املعىن وما نسخه  »" :املتنيب"وقال يف أثناء نقده لبيت لـ 
وتبدو هذه اإلشارات هي اليت ,(2)«وقد أخذ هذا املعىن من أيب متام ومسخه وما نسخه  »: بيت آخر 

 . حيث َفصَّل هذه املصطلحات وقسمها أقسامًا" ابن األثري" ثارت انتباه أ
 : العكس -2-2-11

للسرقة أنه َقَصر مفهوم العكس على املدح " ابن وكيع"رأينا يف أثناء احلديث عن تقسيمات       
 ": ملتنيبا"بيت  يفع هذا املفهوم ومثال ذلك قوله واهلجاء , ولكن ملا تعّلق األمر بالتطبيق َوسَّ

 (3)الُغراِنُق اُنَمالزَّ اَبُت و ما َشْبا      وِشَهــاِلَحي ِباِلـَيي واللَّـاِلَتَغيَّر َح
 : هذا معكوس من قول أيب متام » 

 (4) ِبِشي وهي مل َتاِلَيي اللَّاِصَوَن ْتاَبَش      ْدَق َكْلَذ َلْبَق ْوٍر َأَدْنَكْسِإ ِدْهَع ْنِم
 :  "املتنيب"بيت  يفوقال 

 (5) ُدِبـٌر ُمْزْحَب اِتى من امُلَهَجـَرَجَل      ْيَتُهَقْسالـذي َأ َفَقَذ ـْوَريَّـاَن َل
 : أنه سرقه من قول البحتري " أبو العباس النامي"الذي رأى 

 (6) ِعَقْنمل َي ْمِهاِئَمِد يَعِمى َجَقْسلو أنه      ُي وِدُقأ احُلَمَظ ْنِم اَنَيْدَص
 .(7)«ذا يف قسم املعكوس من الشيء إىل ضده لكان أليق  و لو َأدخل ه... »

ولعل ذلك يعود إىل كثرة , يدرك أن العكس ال يقتصر على هذين الغرضني " ابن وكيع"وكان       
على –وقد يعود أيضا إىل كثرة عكس املدح واهلجاء , التقسيمات اليت أوردها و تسرعه واضطرابه 

 .فعمم ذلك  -األقل لديه
 :      املواردة  -2-2-12

وذكرت أنك  »"ابن حنزابة"خماطبا  هذا املصطلح  إلبطال فكرته حيث قال" ابن وكيع"أورد       
 واردةـخواطر , و مـوجدتـها يف شعره مسروقات , فادعوا فيها اتفاق ال, عارضت دعواهم بأبيات 
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اليت ال ميكن فيها , ت قوافيه وإثبات ما أجده فيه من مسروقا... »: وقال أيضا ,  (1)«شاعر لشاعر  
فكان ,, وهذا املصطلح يتعارض مع آرائه امليَّالة إىل التسريق  (2)«اتفاق اخلواطر وال تساوي الضمائر
 .رافضا لفكرته ساعيا إىل إبطاهلا 

 :النظر-2-2-13
ين به من حيث كثرة االستعمال ويع" األخذ"يأيت هذا املصطلح يف املرتبة الثالثة بعد مصطلح       

مجع نظرية : النظائر  »: يف اللغة و,  (3)«ينظر بعضها إىل بعض  »فاملعاين  تقارب املعاين وتشاهبها ,
إىل هذا املصطلح " احلامتي",وقد سبقه  (4)«,وهي املثل والشبه يف األشكال , األخالق واألفعال واألقوال 

 .املصطلح ولعله عنه أخذه 
 " : املتنيب"ومن أمثلة هذا املصطلح أنه ملا ذكر بيت 

 (5)ُلِزاَلـيَّ َزِف ِمْيْت للضََّدَب ْنى َأَلي         ِإِباِكَنَم وُلُزَت دًا الْوُت َطْلاِزوَم
 : ينظر إىل قول ابن الرومي  »:قال

 (6)َت يل ُغَلـواَءْيَأَر مًاْيُت َضْسا آ          َنَذـي ِإنَِّر َأْيَغ ِدْصو الَقا ُذَنَأ
كان هـو األغلب  مضارعًا وروده فعاًل و,  ومصدرًا ومضارعًا ماضيًا د فعاًلور" النظر"ومصطلح       
 ": املتنيب"ومثال ذلك قول , كان أظهر منه " االحتذاء"وإذا قورن مبصطلح , 

 (7)اِلَيمن َخ َكاِمَنيف َم َكيُبِصَن          يٍبِبَح ْنِم َكاِتَييف َح َكيُبِصَن
 : وقول أيب العتاهية  

 (8)ــاُلَيَخ ْوَأ ـٌمُلم ُحُهنَّـَأَك    وا     ُحَبْصَأ ٍرَشْعَم ْنِم َداَب ْمو َك
 : فأما  قول حممد بن أمحد بن طباطبا , ينظر إىل بيت أيب الطيب  »األخري حيث هذا

 ِفْيالطَّ َنِم مًاـاِئَن ُتُهـْلما ِن           ِهِتـاَفَيِض ْنـِم اَنَظْقُت َيْلِنَف
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 .(1)« من معىن احتذى عليه و إن فارق  ما قصد به إليه فهذا من إخراج معىن
 : النقل -2-2-14

حصره يف " ابن وكيع ", و يف اصطالح  (2)«حتويل الشيء من موضع إىل موضع  »النقل لغة هو       
نقل أو استيفاء اللفظ الطويل يف املوجز القليل , نقل اللفظ الرذل إىل الرصني اجلزل : يف تسعة أنواع هي 

قل ما قبح مبناه دون معناه إىل ما حسن مبناه ومعناه , هذه من السرقات احملمودة , ومن املذمومة ,ن
نقل ما حسنت أوزانه وقوافيه إىل ما قبح وثقل على لسان راويه , نقل : معكوساهتا الثالثة ,يضاف إليها 

قاد إىل تقصري أو فساد العذب من القوايف إىل املستكره اجلايف , نقل ما يصري على التفتيش واالنت
وقد  (3)وكلها فيها حتويل القبيح إىل حسن أو احلسن إىل قبيح ,وبالتالـي اكتملت األنواع التسعة ,

 .سبق ذكرها 
 :يقِرْسيف التَّ "ابن وكيع "املعايري اليت اعتمدها  /3
 :الواقعي املعيار املعيار املنطقي و -3-1

" املتنيب" لشعر إىل املنطق والواقع و ما ذاك إال ليحطم به جمد أنه أخضع ا" ابن وكيع " من تعسف       
وإمنا الشعر ما ُيثري يف , وخضوع الشعر للمنطق الصارم جيعله ممال غري مرغوب فيه . و املتعصبني له 

وأحيانا تـجد الشاعر يتكلم ,نفوسنا اإلعجاب  بفكرته أو أسلوبه أو حسن إخـراجه أو هي جمتمعة 
 .نفسه لو أخضع شعره هلذين املعيارين قد ال يسلم له بيت " ابن وكيع "  و. على لسانك 

 " : املتنيب" بييت  يفومن نقده هذا قوله 
 اَهُدرَِّجُي  ُهنَّا َأَهَرــَذْنَأ وُد إذا      ُمالُغ ِلُصْنى اأَلَلَع يِكْبَت
ـًَد رُيِصـا َتـَهنَّا َأَهِمْلِعِل   (4)اَهُدِمُيْغ اِبَقيف الرِّ ُهنَّا      و َأمـ

والبد من مسح النصل من الدم فيعود إىل حاله . جعل العلة يف بكاء الغمود عليها أهنا تغمد يف الرقاب  »
فما ُيبكي الغمود من , وذلك مبقدار زمان يقع اللقاء فيه , وأما إغمادها يف الرقاب . وإال نبا إن ُترك

وهل فيها حس , رقاب فال تعود أبدا إىل غمودها  ذلك إال أن يكون إذا سل سيوفه يصري من رقاب إىل
 . (5)«يوجب هلا إلفا فتبكي لفقد ما ألفت 
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 " : املتنيب"بيت  يفأيضا قوله ومن نقده هذا 
 رَُّعَجَتُب ما َأْذي َعاِعَفاأَل مُِّبتُّها      وُس, َلــَوْطَأ اَنما َك ًةَلْيا َلَيَف

وإمنا يوصف السم باإلهالك , فقد خرب أن سم األفاعي مّر  ,إذا قال إن سم األفاعي عذب ما أجترع  »
 .(1)«قرب أسم األفاعي أسلم ما أجترع لكان  إن: فلو قال , وضد اإلهالك السالمة 
 " :املتنيب"بيت  يفيف نقده حنو قوله " ابن وكيع " ويف بعض األحيان يوفق
 (2) اَلُجَر ُهنََّظ ٍءْيَش َرْيى َغَأإذا َر      ْمُهُباِرَه اَنحىت َك ُضْراأَل ِتاَقوَض

وزعم بعض النحويني أن له خمرجا من , ال تقع عليه رؤية  ((غري شيء )) هذه مبالغة مستحيلة ألن  »
وإنـما هـو استصغار , ال تريد أن ُتخرجه من الوجود , ليس فالن بشيء : كالم العرب وذلك قوهلا 

وقد دل على مراده , ألن القائل ليس فالن بشيء  وليس األمر عندي كما ذهب إليه, ... و استقالل 
فيما فهم معناه عنها , ن العرب وشأ.فقد فهم مقصده , بأن أثبت له حقيقة مث نفاه نفي استصغار 

زمان واحد  و يف الكالم حمذوف بالضرورة  ألهنا ال تثبت وتنفي يف, فإذا أشكل مل حتذف , احلذف,
فال يسوغ فيه  ((إذا رأى غري شيء ظنه رجال)): و كبري فأما قوله ليس فالن بشيء طائل أ: إمنا تريد و,

 . (3)«هذا التأويل من احلذف 
 " : املتنيب" بيت  يفومما وفق فيه أيضا قوله       

 (4) اوَعُلَر الطُّْدالَب ِهِحْنَمِب يُءِضيٌق       ُيِقـٌم  َرْيا َغَهـاَبَقِن نَّـَأَك
 :سرقه من قول بشار  »

 اِمَمَخَلِل الَغ ْنِم ِسْمُبُدوَّ الشَّ      ِهْيَلَع ْتَبَقَتما اْن ُءْوَض َكا َلَدَب
والغمام ال مينع البدر الطلوع بل مينعه الظهور وهو , يضيء  مبنعه البدر الطلوع : فقال أبو الطيب      

 بضوء نقاهبا وهي عبارة غري طائلة وفيها تسامح وكالم بشار أحسن كالما ألنه خرب, طالع حتت الغمام 
فالغمام , وال يهمنا هنا أهو سرقة أم ال ,  (5)«وشبه وجهها بالشمس والنقاب بالغمام , من نور وجهها 

 .فالغمام ال مينع البدر الطلوع وقد اضطرته القافية إىل ذكر الطلوع 
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 : املعيار الديين -3-2
وإمنا دعاه إىل ذلك , رجي ُيخضع الشعر للنقد الديين وهو نقد خا" ابن وكيع"ما كان  كثريًا      

 ":املتنيب"بيت  يفمن ذلك قوله , " املتنيب" فوات تقصي وتتبع ه
 (1)يِمِثَأ َرْيُت َرِديَّ ِعرسه كفارة      من ُشرهبا و شربُت َغْلَعَجَف

حلف عليه بالطالق ليشربن  ألنه ذكر أن حالفًا, غري إسالمي  َفَفِقَه أبو الطيب يف هذا البيت فقهًا »
وجعل ردَّه عرسه إليه كفارة ذنبه يف معصية كان اجتناب احلالف عليها واجتناب ما هنى , مر فشرهبا اخل

 .(2)«اهلل عز وجل عن شربه أوىل مبذهب املسلمني 
 " :املتنيب"بيت  يفنقده الديين قوله  ومن     

 (3)ياِدَوَبو ال ِراِضَواحَل  ِمَد ِكْفَسي      ِبا اخَلِطيِّ َعْزِمَنَقْلِل يمًاِعَز

و رأى قتل العباد َغِويِّهم ,ألنه مل يقل دم املشركني وال املنافقني , هذا يدل على قلة رأفة ودين  »
 .(4)«هذا ال يدخل يف العدل وال حيسن يف العقل . ورشيدهم و ذميمهم و محيدهم بغري جناية 

 : املعيار اللغوي -3-3
من ذلك جزالة  , والشعراء السابقني " املتنيب"للمفاضلة بني قضايا لغوية كثرية " ابن وكيع"استخدم       

 " :املتنيب"بيت  يف األلفاظ و عذوبتها أو هجونتها ووعورهتا حنو قوله
 (5) وِدوَمـْرِويُّ َمْرَو ُلْبُس الُقُر ــ      ـِنَخِشُن الُقَط اُسَهَبِبَسِريٍّ ِل

  :هذا لفظ هجني ومعناه  موجود يف قول ابن الرومي  »
 السَّمُّوُر و الَفَنُك ِهِمْسى ِجَلى َعَتْبَل      ِهِديَِّس ِبْوا يف َثَدَغ يٍمِئَل ْنِم ْمَك

 .(6)«فهذا  أجزل من قول أيب الطيب فهو لقائله 
 " :املتنيب"بيت  يفمن ذلك احلشو الزائد حنو قوله  و

 (7) ُعَدْفوٌت وِضُح,  ى املاُءَنْفإىل حيث َي       َقْعَرُه قَُّيْشَت اِءامَل ِرْحَبَك َسْيوَل
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هبذا , إال أن يكون لليبس حبر يعرب عنه , ... وال معىن له ( حبر ماء: )يف هذا البيت حشو وهو قوله  »
وما يف اشتقاق احلوت والضفدع ماءه  حىت يفىن املاء ضرر على أحد وال نقص . االسم فيفيد يف كالمه 

 :و أما الذي استحسنه فقول ابن الرومي ,  (1)«وهذا مدح ال فائدة فيه , على البحر
 (2) ِمِجاَليَق الَعِقا ال َناَيَطُرغاَء امَل       ِهاِتيف َجَنَب نََّأ الَِّإ ُرْحالَب َوُه

ألن املطايا ال حتط على البحار فدل على كرم من , فقد صيَّره حبرا على صفة يعدمها البحر  »: فقال 
 (3)«اخلري مقصودا  إذ كان مرجو, حط إليه املطايا 

 ": املتنيب"بيت  يفو عذوبتها وسدادها ومثاله قوله و من ذلك جفاء القوايف و إقحامها أ      
 (4) من َقْبُل وَنبُّامُلِح اَتَم ِهاحَلَدُق النُّْجُل      َعياٌء ِب ُهاُؤَد َمْن سىيُز َأِزَع

 :هذا يقرب من قول ابن املعتز   »
 ي َفــَذا داٌء َقديـُم ـِنْعَد  ى      ــَوى اهَلَلَع ـوُمُلَي ـْنا َمَي

وهذا من نقل العذب من القوايف , و إن كان معناها غري غريب , هذا أرق و أعذب من بيت أيب الطيب 
 .(5)«إىل املستكره اجلايف 

و قول حن (6)«أن يبتدئ معىن يف بيت ال يتم إال بالبيت الثاين  »و من عيوب الشعر التضمني وهو       
 ": املتنيب"

 ئوِسالُك اِةاَطَعُم ْنـى ِمَلْحوَأ  اخَلْنَدِريِس      اِمـَدامُل َنِم ذُّلََأ
 (7) يِسِميف َخ يسًاِمي َخاِمَحْقايل      و ِإَوو الَع  ِحاِئَفاُة الصَّاُطُعُم                

والتكلف , و الشرح ,  الختصار وا, وحسن الصنعة أو رداءهتا , و اللحون , ّد األخطاء اللغوية ـوتع
" ابن وكيع"استخدمها , ومن سبقه من الشعراء "املتنيب"كلها من أبواب املفاضلة بني ,واألخطاء املعنوية ,
 .أو عليه " املتنيب"لـ
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 : املعيار البالغي  -3-4
ا وحنلوه ألقابا وقد قسموه أقسام »: ذكره فقال البديع وتقسيماته وَبيَّن سبب " ابن وكيع"ذكر         

فتبىن على أصل , بك حاجة إىل معرفتها لئال يرد عليك بيت أليب الطيب حيتاج إىل مماثلة هلذا النوع 
 (1)«وفوق القليل املستنزر, وقد ذكرت من ذلك مجلة هي دون الطويل املستكثر . وتنطق بعدل 

 " :املتنيب" حسن التقسيم يف قول" ديك اجلن"و"املتنيب"و من بني ما فاضل به بني 
 (2) ُدَمْحما األِسنَُّة َت ُهْنِم َيْذُمْمَن  ٍك ُكلًى َمْفِريٌة     َرَتُمْع لِّيف ُك

 :  "ديك اجلن"و قول 
 (3) اوَمُمْذى َموَد النََّدُمْحَت َمْيَأَرَف      اُتُهُعَف اَءوَج َبَكَرْت َعواِذُلُه

وقد أوقع احلمد والذم هاهنا على من يقع . ليه وهذا مما احتذي عليه وإن فارق ما قصد به إ» : فقال 
أوضح وكالمه أرجح , أعين الديك , فتقسيمه , والكلى واألسنة ال يقع منهما ذلك , احلمد والذم منه 
 .(4)«و هو أوىل مبا قال 

 " : املتنيب"ومما فاضل به التجنيُس بني بيت       
 (5) الدُُّرِس ِمُسَأْرُسٍم ُدُرٍس يف اأَلْر يٍة      ِذَثاِلٍم ُمْسَي َثْسِجُت ِبْفَقوال َو

 ": العكوك"وبيت 
 (6) ِلاَلـْطاء َأَضْنَأْنُدُب يف َأ باجِلْزِع  ا     َهُجاِلَخلَّْفَتين ِنْضَو أحزاٍن ُأَع

 :وأملح من اجلميع قول الديك ...  »" : ابن وكيع"فقال 
 اوَمُسُر وِمـُسالرُّ َنْيَب ْمُهاُلَخَتَف        ْمُلُهاَلْطَأ ْمَعُهْمَطلَّْت َد اُءَضْنَأ

 فهذا البيت يزيد على بيت العكوك , يف هذا البيت جتنيس مليح وتشبيه بني رسوم أجسام برسوم أطالهلم 
 .(7)«فهو أوىل به من أيب الطيب  , ويرجح لفظه 

 ":املتنيب"وحسن التخلص فاضل به بني بيت 
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 (1) ُلُبالسُّ ِهاِبإىل َب الَّا ِإَهِب ْتاَقوَض        ٍدَصْقَم لُِّك ْنَع اُلاآلَم ِتَداَعَبَت
 " :العكوك"وبيت 

 (2) يِلِبَسا ِلْوَدَتا ما اْهوَهُدَقولو َف       ٍةـَهْجُو لِّيف ُك اِسالنَّ يُلِبَس ِهْيلَِإ

 ":مسلم"وبيت 
 (3) جُ  الطُُّرِقَهٍض َمْنْرَأ لُِّك ْنِم َكْيَلوا      ِإَشُرُف ْنا و ِإْوَأْثَر ْنو ِإ يٍَّح لُِّك ْنِم

 ":أشجع"وبيت 
 (4) ُلُبا السَُّهِلْهَأا ِبـَهْيلَِإ ْتــَرَج و      ِهـِلاِئـاَء َسَجَر اُهـَدـْت َيَطَبَس

 .(5)«و ُكلٌّ أحسُن ختلصا منه و أرجح مدحا فهم أوىل مبا سبقوا إليه ...  »": ابن وكيع"قال 
" املتنيب" ا احلط من قيمة شعر هدفه منه" ابن وكيع" استخدمها من البديع اليت , هذه أمثلة فقط 

 .وهذه غايته ودافعه إىل ذكرها وشرحها قبل اخلوض يف نقد شعره , وكانت أغلبها عليه ال له ,
 ":ابن وكيع " مآخذ على / 4

 ":املتنيب"بيت  يف" ابن وكيع"قال  -9      
 (6) اَلَصَن ٌةإذا َخَضَبْتُه َسْلَو ـبًاْيَش      ٌدـِبَك ُهَل ْتاَبَش ْدَقَلَف ـْبِشَي الَِّإ

 : زعم أبو العباس النامي امَلصِّيصي أنه سرق هذا من أيب متام يف قوله  »
 (7) اِدَؤالُف ِبْيَش ِلْضَف ْنِم الََّإ أِس      الرَّ يَبِشيُت َمَأي و ما َرأِسَر اَبَش

 : ا يدخالن يف مماثلة السارق املسروق منه مث يقـول يف شرح هذين البيتني ويرى أهن" ابن وكيع" يبدأ  
 .(8)«و لوال أن أبا العباس النامي ذكر أن هذا مأخوذ من هذا لكان بعيدا منه   »
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هو عني الصواب وال رادَّ له ولكنه ال يستمر يف " أيب العباس النامي"يوحي هذا الكالم إىل أن رأي 
من ذلك ,يف غري موضع  شديدًا فقد نقده نقدًا, على العكس تبجيله واحترام آرائـه وتعظيم شأنه بل 

 " :املتنيب"أن بيت " أيب العباس النامي "ما نقله عن 
 (1) ُدِبٌر ُمْزْحَب اِتى من امُلَهَجَرَجَل      ْيَتُهَقْسالـذي َأ َفَقَذ ْواَن َلَريَّ

 : مسروق من قول البحتري  »
  (2) ِعَقْنمل َي ْمِهاِئَمِد يَعِمى َجَقْسُي      لو أنه وِدُقأ احُلَمَظ ْنِم اَنَيْدَص

و مل  ولو قال هذا الكالم من مل يعرف الشعر روايًة...  »: مث علق على ذلك بعد أن شرحهما قائال 
 وهذا خالف ما,  (3)«و ويطاول بقدره قدره  فكيف بشاعر يوازن بشعره شعره,  َحُبَقَل ينتقده درايًة
 " : املتنيب"قله عنه أيضا أن بيت و مما ن,  قاله سابقًا

 (4)  ياَلـِفَك اَدَراَم مبا َأاحُلَس َلـَعَج      ِهَدْيِنمُي ِبِرَمِحٌك إذا َمَطـَل الَغ
 : جعله أبو العباس النامي مأخوذا من قول أيب متام 

 (5) ياَلِفَك اِنَمُت على الزَّْسيل      َتَبًعا وَل َسْيَلَف اِنَمبالزَّال َتْأُخَذنِّي  
( كفيل)فإن كان أول من تكلم بـ ((كفيل))وال أعلم له به تعلقا إال بلفظ  »:مث علق على ذلك قائال 
وهذا يناقض  , (6)«و إال فما يتعلق كالم أيب متام بكالم أيب الطيب يف شيء , فقد أخذ لفظه ال معناه 

 ".أيب العباس النامي "من تعظيم رأي   ذهب إليه سابقًاما
 .(7)«... وقد أخذت هذا املعىن فقلت أنا  »: يردد العبارة " ابن وكيع "ما كان  ريًاكث -5    
" املتنيب"فال حاجة لذكره سوى تعظيم نفسه وتأكيد أنه شاعر وِلَم ال يضاهي ( أنا)وخباصة الضمري ,

 .! ا ومنزلًةشعًر
 " :املتنيب"بيت " ابن وكيع " ملا ذكر  -0      

 (8)اَبَرَض ِهيِهِبْشيف َت يِقالرِّ ُةوَمُلْظَم      نًاُغُص ِهيِهِبْش َتُة الَقدِّ يفوَمُلْظَم
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 :وقد قلت أنا يف معناها , لفظة مليحة  ((مظلومة))»  : قال 
 ِهاِفـَرْسِإمَّ ِبَه  ـْدَقى َلـحت      ِهِمْلاَف يف ُظـَرْسَز اإِلاَوَجَت
  ـِهاِفَدْروُم َأـُلْظَم ُهـُرْصوَخ     ِهاِكوُم ِمْسـَوُلْظَم ُهُرــْغَثَف
  (1) ِهـاِفَصْنِإ َنُأَرجِّي ُحْس َفْيَك     ِهـِسْفى  َنَلاَز َعَج ُهُمُظْل ْنَم

و من جهة أخرى وجب عليه أن يعذر , يف السرقة لقلنا إنه سارق " ابن وكيع"لو قسنا على رأي 
يطرق معاين السابقني دون " املتنيب " وكذلك, دون أن يدري " املتنيب"ألنه قد وقع له ما وقع لـ" املتنيب"

 .قصد 
 أينن ـهـذا الـمعىن لـم يبلـغين م »" : املتنيب"لـ و من تعسفه قولـه بعد أن ذكر بيتًا -4      
 .مسروقة أو مأخوذة " املتنيب"وهذا يدل على أنه انطلق من ُمسلَّمة أن كل أشعار , (2)«... أخذه
 " : املتنيب"ر بيت و من ظلمه له بعد أن ذك  -2      

 (3) اَباِري َشِفْكَت َسْيَة َلَلْجِد نُُّظوَي      ِلَوْفِدِه رَيِبالَك َرَطاخَل ُرِغْصَتْسَي
 :أصح معىن منه معىن مسلم حيث يقول  »: قال 

  ( 4)  ياَلِزَج اُهَروال َي يَلِزي اجَلِطْعي      ُيـِذالَّ الَِّإ ِهاِلَمِب اُدَواجَل َسْيَل
 : أيب  الطيب فإن  احتسب له حمتسب أن قال  معناه معىن» : وقال 

 (( اَباِري َشِفْكَت َسْيَة َلَلْجِد نُُّظوَي))                                   
 :فقد قال ابن الرومي : عورض بأن يقال له / معىن آخر 

 اِضَوْحاأَل َنِم ضًاْوَح ِهْيَدَل  ـ      ــِرْحالَب ى ُلجَُّةَروٌء ُتُري اْماِنَقَسَف
و احلوض أكثر ما يشرب الشارب إىل بلوغ ريه فالناقص بإزاء الناقص ,فلجة البحر أكرب من دجلة 

وهذا , بيتني لشاعرين ب" املتنيب", فقد وازن بيَت (5)«والزائد بإزاء الزائد و ابن الرومي أحق بقوله  
 " املتنيب" ان البيتان لشاعر واحد فقد اختصرمهاحىت لو كان هذ, حيف منه كبري و ابتعاد عن النقد البّناء 

أو غاضه هذا  " املتنيب"و يبدو أنه من املتعصبني لـ  –( املنصف)ومل يصرب أحد ما ِلِكي نسخة من . 

                                                 

 . 057ص ,  9ج, حممد يوسف جنم: تح , املنصف  - 1
 . 074ص , 9ج,  املصدر نفسه - 2
 . 455ص ,  9ج,  املصدر نفسه - 3
 . 455ص ,  9ج,  املصدر نفسه - 4
 . 457 - 455ص ,   9ج, املصدر نفسه - 5
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بل الشطر األول من بيت املتنيب يقابل بيت مسلم و اآلخر يقابل بيت ابن الرومي  »: قال  ْنَأ –الظلم 
 .(1)«فهو أحق منهما 

 ":املتنيب"من موازنته بيتا ببيتني لشاعرين ملا ذكر بيت و 
 (2) ُكَلالَف ُسِلْجَمواْل, ى َجالدُّ ُرْدَب َتْنو َأ      ُهُباِحَص اُحَبْصوامِل,  َكُنالَفْرَقُد اْب

 :وهذا التشبيه من قول ابن اجلهم  »: قال 
 ُرُهوالزَّ ُمُجْناأَل يِهِلاء َتَمالسَّ ُرــْدَب        ُهُعَبْتَت ــِرْماأَل ُةالَّو ُو ُهنَّـَأَك

ر ستة ـمث ذك (3)«نواس  وقد أشار له إىل هذه الزيادة أبو, زيادة أليب الطيب فيه غري صفة اجمللس  وال
ب ـفإىل هـذا ذه, فشبه دوران الكؤوس على الندامى بفلك دائرة الكؤوس جنومه  »: أبيات وقال 
فهو من قسم استخراج معىن من معىن , ه و إن كان يف معىن غريه وقول أيب نواس ينبه علي, أبو الطيب 
زيادة يف كالمه هي من  )*(وباجلملة فقد زاد علي بن اجلهم , و إن فارق ما قصد به إليه , احتذي عليه 

 .ذه الطريقة ال جتوز هبهنا فاملوازنة " املتنيب"وإن كان أنصف ,  (4)«متامه فهو أحق مبا أخذ
: قال شيخنا رمحه اهلل  »: قال " أيب احلسن املهليب"حلكايات اليت رواها عن شيخه و من ا -3      

 :رأيت أبا الطيب ينكر أن يؤنث املذكر وإن نسب إىل مؤنث فأنشدته قول األعشى 
  ِمالدَّ َنِم اِةَنُر الَقْدا َشِرقْت َصَمَك      َتُهَأَذْع ْدي َقِذالَّ ِلْوالَقوَتْشَرُق ِب

ما هذا يف كتبهم : ومن إنشادات أهل الكوفة فقال : من إنشادات سيبويه مستهزئا فقلت هذا : فقال 
. ما هو فيه : ليعقوب بن السكيت قال  ((املذكر واملؤنث)) هذا البيت مشهور و هو يف كتاب: فقلت 

 خبط جيد ما هذا: فلما رأى البيت قال , فأحضرناه الكتاب خبط بعض العلماء املعروفني ومسينا له كاتبه 

                                                 

 . 457ص ,  9ج, حممد يوسف جنم: تح , املنصف  - 1
 . 507ص ,  9ج , املصدر نفسه - 2
 . 507ص , 9ج, املصدر نفسه  - 3

 ألن أبا الطيب هو اآلخذ وله زيادة أما ابن اجلهم فهو مأخوذ منه وبذلك, ى ابن اجلهم َلَع: هذا خطأ فالصحيح أن يكون )*(  
 . 057ص ,  9ج, عمر خليفة : تح , املنصف : يف يستقيم املعىن وقد ورد ذلك صحيحًا

 . 507ص ,  9ج, املصدر نفسه  - 4
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: قال شيخنا , ما خاطبناك يف جودة اخلطوط , ما تكلمنا فيه هذا غري : فقلت , خطي أحسن منه 
 .(1)«  وامتحنته يف أشياء فوجدته فيها مقصرًا

ما هذا خبط جيد خطي أحسن ) -بعد أن رأى الدليل-" املتنيب"والذي يهمنا هنا هو جواب            
وحىت الصيب يستحي هبذا الرد يف  , طائش العقل " املتنيب"ه يصور لنا أو شيخ" ابن وكيع"فـ, ( منه 

 .أو شيخه " ابن وكيع "من وضع " املتنيب" ويبدو أن هذه القصة أو على األقل جواب , موقف كهذا 
 حيط عليه حطاًّ وأحيانًا" املتنيب"لـ" أيب العباس النامي"يفند نقد " ابن وكيع " ما كان  كثريًا -5      
ومن جهة نستنتج ثالثة أمور , ة هذا من جه مجياًل فريده رداًّ" الصاحب بن عباد"أما نقد ,  ظيمًاع
والثاين لتبيني أنه , لتحسني صورته هو ولكي يكسب ثقة الناس " املتنيب"األول أنه يتظاهر بالدفاع عن ,

الف لتبيني براعته وقدرته وذلك والثالث حماولته إجياد نقد أو تفسري خم, " املتنيب "ليس الوحيد من ينقد 
 .فقط  أحيانًا
 ":املتنيب"و من تعسفه ملا ذكر بيت  -7      

 (2) اِلَصى النَِّلَع اُلَصالنِّ ِتَرسََّكَت      اٌمَهي ِسِنْتاَبَصا َأَذُت ِإْرِصَف
ن نصل من جنبيه فيلقى نصل اجلانب األمي ىرمإال أن يكون ُي, هذا بيت مدخول ال يصح معناه  »:قال 

أيب "ن بيت ـمفهوم مـو ال (3)«ن جهة واحدة فال يصح ذلك فأما أن يكون الرمي م, اجلانب األيسر 
بل أراد املعىن , د أن النصال تأيت من جهة واحدة فتتالقى رؤوسها يف البداية و النهاية ِرمل ُي »أنه  "الطيب

و أن النصال لكثرهتا يقع بعضها ـو ه,  والذي مل يفهم الشراح غريه, الذي يثب إىل اخلاطر ألول وهلة 
 .وأمثلة هذا كثرية , وهذا ال يستقيم مع الشعر , فهو أخضع الشعر للواقع واملنطق ,  (4)«على بعض 

ائدة إذا ـولكن ما الف (5) «فأحذق شعرائنا من ختطى املنظوم إىل املنثور »": ابن وكيع"قال   -7      
 " :املتنيب"ملا ذكر بيت  قة فمثاًليتتبع سقطاهتم ويتهمهم بالسركان 
 

                                                 

 . 553ص ,  9ج, حممد يوسف جنم: تح , املنصف  - 1
 . 947ص , حممد بن عبد اهلل العزام : تح , املنصف  - 2
 . 947ص ,  املصدر نفسه - 3
 . 947ص ,  9اإلحالة , املصدر نفسه - 4
 . 7ص ,  9ج, حممد يوسف جنم: تح , املنصف  - 5
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 (1) اَبْراحَل ُهَدَرْوَأ َسْفالنَّ اِعَجالشُّ بُّى        وُحَقالتُّ ُهَدَرْوَأ َسْفالنَّ اِنَباجَل بُُّحَف             

م وأهل,للجبان اإلفراط يف التوقي  حب احلياة َحسََّن: قال , هذا معىن أورده ابن املقفع يف يتيمته  »: قال 
حيقر  وهو ال,  غ ممسكًاواملبال, حىت يكون امُلْعِرض ُموقَّى واملستسلم ُملقَّى ,فضل اإلقدام الشجاع طلبها ب

يف  ه ال يترددفدعوته إىل املنـثور مردودة ما دام أنـ,(2)«معىن من منظوم وال منثور وال فائق وال حمقور
 .تسريقهم 
 ":املتنيب"و من متحله ملا ذكر بييت  -93      

 اَهاِلَبْشوَأ وِثُياللُّ َنْيَب ـــ      ـــَكْيَلي ِإِشْمَت وُمالرُّ ِتَلَبْقوَأ
 (3) اَهاِلَفْطَأِب ــــرُِّفَت َنْيــَأَف  ًة      َيِبـــَد َمْسْساأُل ِتَأا َرَذِإ

 دد وقوةَعإن كان ُيسىب أهلها بكثرة ال, وقد ميكن الناَس صيُد األسود ومتتنع عليهم املمالك  »: قال 
كان دقيق التصوير يذكر أن الروم خرجت وهي ختتال بني أسودها أي " املتنيب"ولكن , (4)«الُعدد 

 .وملا رأت أسودها قد ُأسبيت فال مفر هلا وال حصون حتتمي هبا , أبطاهلا ومحاهتا 
 ": املتنيب"وبعد أن ذكر بيت   -99      

 (5) اِنَيَذاهَل َنٌب ِما َضْرالِعَد ُماَلا      َكَمنَّوِإ َكِسرٌّ يف ُعاَل ِهلَّوِل

ستحق هذا املدح يكان وال يهمنا أ, فهذا نقد خارجي  (6)«هذا مديح حمظوظ بغري استحقاق  »: قال 
 .ومن طبيعة الشعر املبالغة , أم ال 
 فيتهمه بالسرقة من ذلك قول" املتنيب"تصرفه قي رواية األبيات حىت تتناسب مع أبيات   -95      
 ":املتنيب"

 (7) اَم الَعْضَباِرالصَّ اَلِمالَع وَنا      وَسمَّْتُه ُدُة للِعـَدَفـاَلَأَعــدَّْتُه اخِل ٍرْمَأِل

 :جيانس قول مسلم بن الوليد  »رأى أنه 
                                                 

 . 533ص , م حممد بن عبد اهلل العزا: تح , املنصف  - 1
 . 533ص ,  املصدر نفسه - 2
 . 574ص , املصدر نفسه - 3
 . 574ص ,  املصدر نفسه - 4
 . 473ص ,  املصدر نفسه - 5
 . 473ص , املصدر نفسه - 6
 . 45ص , مقدمة احملقق ,   املصدر نفسه - 7
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 ا َمَيـِل َذ اَنَك ْنَم ُهُماِئَق ـاَمَقَأ      ٍري ُمَضِنَب ْنِم ٌفْيَس َةَفاَلاخِل َطحَا 
فأتى املصنف بلفظ أقرب إىل لفظ ( َسلَّ اخلليفة سيفا من بين َمَطٍر) حيحة يف ديوان مسلم و الرواية الص

 (النصف الثاين)وهناك أمثلة كثرية ذكرها مـحقق , وهـذا مثال فقط ,  (1)«املتنيب لتحصيل املطلوب
 . (2)(املنصف)من كتاب 

خالفهم يف " ابن وكيع"العلماء و النقاد و لكن املعاين العامة و املتداولة ال سرقة فيها باتفاق   -90      
 " .املتنيب"ملا ذكر قول  -مثاًل--ذلك 

 (3) ـُقيَِّش اٌدَؤُت و يل ُفْيَنَثاْن الٌَّر            ِإاِئَط َمنََّرَت ْوٌق َأْرَب َحما اَل
يلزمنا , رتفع لتناوله ماسخف من املعاين وا, ولكن أبا الطيب , هذا معىن متداول اليعبأ به  »: قال 

ذه العبارة األخرية مرات كثرية وقد تكررت ه (4)«... وهو من قول ابن أيب عيينة , الشغل مبا اشتغل به 
و تفحصت شعر أي ـول,  أن تكون كل أشعاره خمترعة مبتدعة" املتنيب" ن ـوكأن املطلوب م ,كثرية 
م منه شاعر سواء تقدم أم وكلهم الحقهم آخذ عن سابقهم وال يسل, املخترع فيه قليل  لوجدت شاعر
 .تأخر
قال : وإمنا كان يشري إليه فقط بعبارات مثل , صراحة " ابن جين"اسم "ابن وكيع "مل يذكر  -94      

استحسن بعض العلماء ال الذهناء وغري , فسر بعض الرجال , فسره بعض أهل األدب , بعض النحويني 
ميا دفاع ودافع عنه أ" املتنيب"توىل تفسري وشرح شعر وهذا قد يعود إىل حقده الشديد عليه ألنه , ذلك 
وقد يعود إىل ظنه أنه ال أحد يكتشف َمن املقصود بتلك , كما أنه يتميز بالذكاء والفطنة والعلم الغزير ,

 .العبارات وبالتايل ختفى سرقاته  منه
يف " ابن جين" سرق وسطا على شروح" ابن وكيع" أن  َمّرواألدهى و األمر من كل ما  -92      
حىت و إن , " املتنيب"و كان مهه إثبات سرقة " احلامتي"ورسالة , " الوحيد"وحواشي , "الفسر"كتابه 

فثابتة بالدليل , من العلماء "ابن وكيع "أما سرقات , فقد جرى فيها على عرف الشعراء  »ثبتت عليه 

                                                 

 . 47 – 45ص  , مقدمة احملقق ,  حممد بن عبد اهلل العزام: تح , املنصف  - 1
 . 29 – 43ص ص  , مقدمة احملقق ,  املصدر نفسه:ينظر  - 2
 . 945ص,  9ج, حممد يوسف جنم : تح , املنصف  - 3
 . 945ص,  9ج,  املصدر نفسه - 4
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ه واستخلص لباهبا ونسب كالم أصحاهبا لقد أغار على املصادر اليت بني يدي...  !القاطع والمسوغ هلا 
 .(1)«إىل نفسه من غري تسميتهم إال إذا أراد الطعن عليهم 

 ان كثريًاـوك, بصري بالشعر وقبل ذلك فهو شاعر , ناقد دقيق النظر "ابن وكيع "ع ذلك فــوم      
لمعىن الواحد إىل شواهده ل وتصل أحيانًا,حيفظ الكثري من األشعار, "املتنيب"يصوب ويصحح أبيات  ما

 .أربعة أو أكثر
كما ,و لوال حيفه وسيطرة العاطفة عليه  لكان كتابه هذا من أحسن ما ألف يف موضوع السرقات       

 .أفسده بنقوله اليت مل يشر إىل أصحاهبا 
 

                                                 

 . 05ص , مقدمة احملقق , حممد بن عبد اهلل العزام : تح , املنصف  - 1
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 خاتـمة
وردت إلينا ي السرقة الشعرية معروفة منذ القدمي فقد عرفها اليونان والرومان , و يف العصر اجلاهل      

 "سلمىأيب زهري بن ", و يف شعره" طرفة بن العبد" نصوص ما يدل على أهنا كانت معروفة فقد ذكرها
استشرى لكن , و"ابن سالم اجلمحي"وتدعيه كما قال  "قراد بن حنش"على شعر  وكانت غطفان ُتغري,

 .العباسي و ين األموييف العصر واستفحل أمرها
خبالف  -دوه بهاوذلك ما أر -ح نقدي فيه ما فيه من القدح والتجريح مصطل "السرقة"ومصطلح     

ونظروا إليه بعني األهواء ,فنظروا إىل صاحب النص ال إىل نصه ,عند الغربيني " التناص"مصطلح 
   . والعواطف ال بعني العدل والعقل

نقسم النقاد حول هذه ري من احلرب واكبري أسال الكث والسرقة الشعرية يف النقد العريب موضوع      
 وأكثر فكانت مضاره أكربكبريا فريق جانب الصواب وبالغ فيها كثريا وغاىل غلوا  القضية إىل فريقني ؛

وفريق حاول التخفيف , وغريهم  "ابن وكيع"و  " الصاحب إمساعيل بن عباد"و" احلامتي"كـمن منافعه 
أيب "و "اآلمدي"و "القاضي اجلرجاين"ـك واملتََّهم مِهو التوسط بني املتَّأمرها  أو التقليل من شأهنا من 

 .وغريهم  "هالل العسكري
الثني قارب الثيطائل من ورائها وصلت إىل ما ال حنلوها ألقابا كثرية أغلبها ووقد قسموها أقساما       

 .خمتلفات املصطلح متفقات املفهوم ؛مكررات  مصطلحا أكثرها
لم جيدوا سبيال فللقدماء  فهناك فريق تعصبول القدماء واحملدثني ,هلا صلة باخلصومة ح و السرقة      
وفريق تعصب للمحدثني ورأوا أهنم أبدعوا واخترعوا  ن السابقني , رمي احملدثني بالسرقة و األخذ عغري

ذه و كانت ه.وفريق ثالث من املعتدلني حاول التوفيق بني هؤالء وهؤالء ,بل كانوا أفضل من القدماء 
 إىل تشابهري من النقاد العوامل اليت تؤدي ي أو تناسى كثسريق , وقد نسالت قد فتحت باباخلصومة 
 . , والتلمذة والرواية وطبيعة الشعر ذاته و اجملتمع الواحدالواحدة  كالبيئة األشعار
ل من انتحال الرواة ووضعهم األشعار أو حن الكثري منها كان و,  ةكثري من هتم السرقة باطل توكان      

 .بعض القبائل األشعار , وذلك لغايات وحاجات يف نفوسهم 
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يف  "ملتنيبا"لـأحد املبالغني يف السرقة و التسريق وقد غاضته مبالغة املتعصبني  "ابن وكيع" و يعّد       
 "ابن وكيع"ني واحملدثني وهذا ما جعل قدماهي يف الثناء عليه إذ صوروه شاعرا متفوقا على املتحه والتنمد
 . قابل مبالغتهم مببالغة مثلها حماوال حتطيم جمد هذا الشاعر الكبري ي

 ْنوِإ,و الثناء شاعر مثله غاضه أن خيصه الناس بالذكر واملدح  "ابن وكيع"ومن تلك األسباب أن      
شجعه  وقد حفزه و.فال يكون ذلك سببا إىل هذا التحامل املقيت   كان هذا املدح فيه من املبالغة ما فيه

وحتقق له أمران ؛ فمن جهة كان ذلك شفاًء لغليله ( املنصف)فألف كتابه , بكتابه إليه " ابة ابن حنز" 
 ". ابن حنزابة"ومن جهة أخرى كان جماملة لـ,

لى تكالبهم عليه فقد كان متعاليا متعاظما وهذه صفات يه عمناوئ توفر فيه ما دعا وشجع" املتنيب"و      
  نه , واخلطأ األكرب الذي ارتكبه أنه تعاىل وترفع عن الرؤساءنّفرت الكثري مما متأصلة يف نفسه وهي 

ه له فراحوا يدسون له املكائد و يتصيدون هفواته ما إن سنحت الفرصة ووالوزراء , وهذا اخلطأ مل يغفر
 .لذلك 
ل من التقلي" أيب هالل العسكري"و "اآلمدي"و  "القاضي اجلرجاين"ـوحاول نقاد معتدلون ك      

دوا عن األهواء والتهوين من أمرها حيث نظروا إىل العمل األديب ال إىل صاحبه وابتع شأن السرقة
 .أكثر مما تبين  فهي هتدم, والعواطف 

وما يؤاخذ عليه هؤالء النقاد املعتدلون أهنم يف التطبيق حافوا بعض احليف مما جعل هذه املسألة       
أن ينفتحوا أكثر على األخذ فالعربة يف إخراج العمل ال يف اإلبداع  وكان واجبا عليهم.عويصة وخطرية 

 .وإذا اجتمعا كان أفضل, املطلق 
        : من أهم مبادئ وأسس األخذو     
 . إال يف أخذ اللفظ و املعىن  معا  ال تكونالسرقة _ 
 . ال يعاب اآلخذ إال إذا َقصَّر عن السابق_ 
على سبيل التمثل  دة ال يعين بالضرورة أنه مسروق فقد يكون أوردهو جود بيت أو أبيات ضمن قصي_ 

 .وقد يكون من وضع الرواة أو أخطائهم , واالستشهاد
كما أن ,حصور وقد شبهوه باجلادة ـتقاليده فهو م توارد اخلواطر مسألة واردة نظرًا لطبيعة الشعر و_  

 .ابه األشعار للبيئة واجملتمع والرواية والتلمذة دورًا كبريًا يف تش
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 .وإن اجتمعا معًا كان أفضل , العربة ليست يف اإلبداع املطلق بل يف حسن اإلخراج _ 
 .النظر إىل صاحب العمل ال إىل عمله سواء مدحًا أو قدحًا يؤدي إىل اخلروج عن النقد البّناء _ 
 وكان إىل أدق القضايايدل على ذكائه وفطنته وتنبهه ( املنصف)كتابه وشاعر وناقد كبري " ابن وكيع"_ 

باملبالغة كتابه هذا  ولكنه شان,  ه شاعرـما أفاده يف ذلك أن و" املتنيب"كثريا ما يصحح ويصوب أشعار 
وكان كثريا ما يدعو أهل  .إخضاع الشعر للمنطق والواقع  و و التقصي الشديد يف البحث عن األخطاء 

فلكل ناقد اختصاصه إذا ما خرج إىل غريه   ,صهم اللغة والنحو إىل ترك نقد الشعر ألنه ليس من اختصا
 .كان إفساده أكثر من إصالحه 

دح األمراء والوزراء و جتاَهلهم ن مـفيه صفة الِكْبر والتعاظم و هي صفة ذميمة وقد ترّفع ع" املتنيب"_ 
 .فكانت سببًا كبريًا من أسباب نصب املكائد له ,
ى ـًا ملبالغتهم فيه مل يسيئوا إىل الشعراء فحسب بل أساؤوا إلالتسريق أرادوا به القدح والتجريح ونظر_ 

 .خاصة والنقد بصفة األدب العريب بصفة عامة
فة أسلويب و يف األخري فإن الناقد احلصيف هو الذي يستطيع أن يكتشف السرقة  من خالل معر        

يتم التأكد من ذلك فـيجب أما إذا لـم , يستطيع أن يقول هذه سرقة أم ال الشاعرين وعند التأكد 
 .التحرز من تسريق املتأخر 

وأهم ما يالَحظ عليه هو املبالغة ,إن موضوع السرقة موضوع كبري واحلديث عنه ذو شجون       
فهذا حيتاج إىل دراسة أوسع وأمشل ملن أراد البحث فيه , الشديدة يف تقصي وتتبع ما تشابه من األشعار 

 .ضوعه والعصوَر اليت مّر هباليشمل الكتَب اليت طرقت مو
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 :قائمة املصادر واملراجع 
 . القرآن الكرمي , رواية حفص عن عاصم

 :املصـادر و املراجـع - أ
  أمحد احلويف وبدوي : تح , املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر :  (ضياء الدين) ثريابن األ -

 .دت ,  5ط –القاهرة  –دار هنضة مصر , طبانة 
التعريب والقومية العربية يف املغرب العريب , مركز دراسات الوحدة  : (نازيل معوض) أمحد -

 .9773, 9العربية ,لبنان, ط 
ط مصر ,د -شنقيطي , مطبعة التقدم األغاين , تصحيح الشيخ أمحد ال:  (أبو الفرج)هاين فصاأل -

 ., دت 
إبرهيم مشس الدين , دار : له  املوازنة بني أيب متام و البحتري , قدم:  (علي بن حممد) مدياآل -

. 5333,  9لبنان  ط–بريوت –الكتب العلمية 
  : (إبراهيم)أنيس  -

 .9774,  2داللة األلفاظ , مكتبة األجنلو مصرية , ط  -
 .9774,   5من أسرار اللغة , مكتبة األجنلو املصرية , ط  -

دار املعارف , محد صقرالسيد أ: تح,إعجاز القرآن : (أبو بكر حممد بن الطيب) باقالينال -
 .دت, دط , مصر,

, دار  ا وآخرونمصطفى السق: الصبح املنيب عن حيثية املتنيب , تح ( : يوسف)البديعي  -
 ., دت 3مصر , ط  -املعارف القاهرة

التناص يف اخلطاب النقدي والبالغي , دراسة نظرية تطبيقية , نشر أفريقيا : (عبد القادر) بقشي -
 . 5335املغرب ,د ط,  – الشرق ,الدار البيضاء

 :( شاهدال) بوشيخيال -

عامل الكتب احلديث : إلسالميني مصطلحات النقد العريب لدى الشعراء اجلاهليني وا -
 .5337,  9األردن , ط ,

للجاحظ , دار قلم ,فاس ,املغرب " البيان و التبني " مصطلحات نقدية و بالغية يف  -
 .9772,  5,ط
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 دراسة يف إشكالية ترمجة املصطح النقدي اجلديد,واملصطلحالترمجة ( :سعيدال) بوطاجني -
 .5337, 9ط, والدار العربية للعلوم ناشرون , منشورات االختالف ,
خمتار : اإلمتاع واملؤانسة , ضبط أمحد أمني وأمحد الزين , تقدمي :  (أبوحيان)توحيدي ال -

 . 5335اجلزائر,  –نويوات , موفم للنشر 
 . 5333, دط , لبنان  -بريوت,دار صادر, وليد عرفات : تح , يوانالد:  (حسان) ثابتابن  -
مفيد حممد قميحة : يتيمة الدهر يف حماسن أهل العصر , تح ( : أبو منصور عبد امللك)الثعاليب  -

 ., دت  9,دار الكتب العلمية بريوت , لبنان , ط

شركة مكتبة , هارون عبد السالم حممد : تح , احليوان :  (أبو عثمان عمرو بن حبر)احظ اجل -
 . 9732,  5ط, ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده مبصر

حممد : تح ,الوساطة بني املتنيب وخصومه ونقد شعره : (قاضي علي بن عبد العزيزال)رجاين اجل -
 .5333, بريوت  –صيدا  –املكتبة العصرية , أيب الفضل إبراهيم وعلي حممد البجاوي 

دار , السيد حممد رشيد رضا : تعليق , أسرار البالغة يف علم البيان  : (عبدالقاهر) رجايناجل -
 .5335,  9لبنان ط–بريوت , املعرفة 

نصر الدين تونسي, شركة ابن باديس للكتاب : التعريفات, حتقيق : (علي بن حممد) رجايناجل -
.5337,  9,ط

-بريوت,لكتب العلمية دار ا, حممد عبد املنعم خفاجي : تح , نقد الشعر: (قدامة)جعفر ابن  -
 .دت , دط , لبنان 

حممود حممد شاكر ,دار :طبقات فحول الشعراء , تعليق وشرح( :حممد بن سالم)اجلمحي  -
 .املدين,دط , دت 

دار الكتب العلمية , عبد احلميد هنداوي : تح اخلصائص , (:أبو الفتح عثمان)جين ابن  -
 . 5337, 0ط,لبنان -بريوت

  أمحد عبد الغفور عطار: تح,الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية  ( :ن محادامساعيل ب)اجلوهري  -  
 .9773, 4ط :لبنان -بريوت, دار العلم للماليني ,   

 ( :أبو علي حممد بن احلسن)احلامتي  -
العراق , دار الرشيد للنشر ,  جعفر الكتاين: تح , حلية احملاضرة يف صناعة الشعر  -
 .9757, ط د,
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حممد يوسف : ساقط شعره , تح ووضحة يف ذكر سرقات أيب الطيب املتنيب الرسالة امل -
 .9732 جنم , دار صادر بريوت لبنان , دط ,

 

 .األسس اللغوية لعلم املصطلح , دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع:  (حممود فهمي) حجازي -
 ( : ياقوت)احلموي  -

 . 0977 لبنان , دط , -معجم البلدان , دار صادر بريوت -
إحسان عباس , دار الغرب : إرشاد األريب إىل معرفة األديب , تح ,معجم األدباء  -

 . 0993,  0طلبنان , -اإلسالمي بريوت 
, مكتبة ( علم املصطلح وعلم األسلوب)فصول يف علم اللغة التطبيقي : (فريد عوض) حيدر -

 .5337,  9اآلداب , مصر , ط 
 9طرائق وضع املصطلحات يف العربية, دار الفكر , ط علم املصطلح و: (ممدوح حممد)خسارة  -
,5337. 
إحسان عباس : وفيات األعيان و أنباء أبناء الزمان , تح (: أبوالعباس مشس الدين)ابن خلكان  -

 .دار صادر , دط ,دت 

 9لبنان , ط -بريوت –دار الكتب العلمية : تاريخ آداب العرب :  (مصطفى صادق) رافعيال -
,5333 .
النقد التطبيقي اجلمايل واللغوي يف القرن الرابع اهلجري , عامل :  (محد بن عثمانأ) رمحاين -

 . 5337,  9الكتب احلديث , األردن , ط 

 0ط, لبنان-الكتب العلمية بريوت دار, أمحد حسن بسج :شرح ,الديوان : الروميابن  -
,5335 . 

احتاد الكتاب , يث اجلهود اللغوية يف املصطلح العلمي احلد (:يحممد عل) زركانال -
 .9777,دط,العرب

التناص الشعري قراءة أخرى لقضية السرقات , منشأة املعار باإلسكندرية : (مصطفى)سعدين ال -
. 9779مصر دط ,  –
,دار املعرفة اجلامعية, مصر  األصل واجملال الداليل:املصطلح العريب : (صربي إبراهيم) السيد -

 .9773ط , ,د
 : (جالل الدين)سيوطي ال -
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حممد أمحد جاد املوىل بك , حممد :امُلزهر يف علوم اللغة وأنواعها, شرح وضبط -
., دت 0أبالفضل إبراهيم , على حممد البجاوي , دار التراث مصر , ط 

 

حممد إبراهيم : , حتقيق  (منسوب إىل السيوطي) مقاليد العلوم يف احلدود والرسوم -
.5335,  5عبادة , مكتبة األداب , مصر , ط

 .9774,  9ط, القاهرة , مكتبة النهضة املصرية ,أصول النقد األديب :  (أمحد) شايبال -

حممد أيب : تح,شرح مقامات احلريري:(العباس أمحد بن عبد املؤمن القيسي وأب) شريشيال -
 .9775,دط ,لبنان-املكتبة العصرية بيوت, الفضل إبراهيم 

 .5334, 93لم للماليني بريوت , ط دار الع: دراسات يف فقه اللغة :  (صبحي) صاحلال -
 .9773, 9ط, األردن   -قضايا النقد القدمي , دار األمل :  وآخرون (حممد) صايل -

أمحد األرناؤوط , دار إحياء : الوايف بالوفيات , تح (: صالح الدين خليل بن أيبك)الصفدي  -
 .  5333,   9طلبنان ,  -التراث العريب بريوت

حليل حممود عساكر و حممد عزام  :أخبار أيب متام , تح  : (حيي أبو بكر حممد بن)صويل ال -
 .9773,  0لبنان , ط–بريوت  –دار اآلفاق اجلديدة   –نظري اإلسالم اهلندي و
 :  (شوقي) ضيف -

 . 99مصر , ط  –الفن و مذاهبه يف الشعر العريب , دار املعارف , القاهرة  -

 9ط,  جممع اللغة العربية, 9774-9704جممع اللغة العربية يف مخسني عاما -
,9774. 

–حممد زغلول سالم,منشأة املعارف:عيار الشعر, تح:(أبو احلسن حممد بن أمحد) طباطباابن  -
 .,دت  0االسكندرية القاهرة ط

دراسة يف ابتكار األعمال األدبية و تقليدها , دار ,السرقات األدبية ( : بدوي أمحد)طبانة  -
.9773 , 9لبنان , ط –الثقافة ,بريوت 

 .5333,  2التفكري النقدي عند العرب , دار الفكر , دمشق , ط :  (عيسى علي) عاكوبال -

نقد الشعر من القرن الثاين إىل القرن الثامن ) تاريخ النقد األديب عند العرب :  (إحسان) عباس -
 .5333,  9طعمان , األردن , , دار الشروق( اهلجري 

 -بريوت–مهدي حممد ناصر الدين , دار الكتب العلمية  :, ديوانه , شرح ( طرفة)ابن العبد  -
 . 5335, 0لبنان , ط
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القاهرة -دار الكتب املصرية, ميالكر املعجم املفهرس أللفاظ القرآن (:حممد فؤاد)عبد الباقي  -
 .هـ9034, دط ,
 .9755, دط , لبنان  –دار النهضة العربية بريوت : يف النقد االديب :  (عبد العزيز) عتيق -
سهيل : تاريخ حلب ,تح  بغية الطلب يف(:الصاحب كمال الدين عمر بن أمحد)ن العدمي اب -

 .زكار ,دار الفكر , بريوت , دط , دت 

 :  (حممد) عزام -

, سوريا ولبنان ,دط  املصطلح النقدي يف التراث األديب العريب  , دار الشرق العريب -
 .دت ,

 , منشورات احتاد الكتاب العرب جتليات التناص يف الشعر العريب,النص الغائب  -
 .5339دط ,, سوريا–,دمشق 

علي حممد البجاوي و حممد أيب الفضل إبراهيم : كتاب الصناعتني تح : (هاللأبو ) عسكريال -
 . 5333, 9ط, لبنان –بريوت  –املكتبة العصرية ,
-ريوتاملطبعة العصرية ب, عبد احلميد اهلنداوي : تح ,الطراز (: حيي بن محزة)العلوي  -

 . 002112ط,لبنان
مقدمة يف علم املصطلح , دائرة الشؤون الثقافية والنشر , العراق  ,املصطلحية : علي القامسي  -

.9772دط , 

إبراهيم الدسوقي : اإلبانة عن سرقات املتنيب , تح ( : أبو سعد حممد بن أمحد)العميدي  -
 .  9737,  5البساطي, دار املعارف , مصر , ط

,مصر  اإلسكندريةملصطلح يف التراث النقدي , منشأة املعارف , ا:  (رجاء) عيد -
 .5333,دط,

تداول املعاين بني الشعراء قراءة يف النظرية النقدية عند العرب , املركز (: أمحد سليم)غامن  -
.5333,  9املغرب , ط -الثقايف العريب , الدار البيضاء 

املركز الثقايف العريب , رحيية بنيوية إىل التشال اخلطيئة والتكفري من (:حممدعبد اهلل )غذامي ال -
 .5333, 3ط, املغرب -الدار البيضاء,
الدار العلمية الدولية , حديثا قضايا النقد العريب قدميا  و:  (حسني) و راضي (داود) غطاشة -

 .5333,  9ط, األردن  -عمان-دار الثقافة  و
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بد السالم حممد هارون , دار الفكر ع: حتقيق وضبط :معجم مقاييس اللغة : (أمحد) فارسابن  -
 .9757,د ط ,

  .5393,  9غواط ,اجلزائر ,طالتناص , مطبعة بن سامل , األ:  (حممد) فنطازي -

مكتب حتقيق التراث يف :تح , القاموس احمليط ( :جمد الدين حممد بن يعقوب)الفريوز آبادي   -
 . 5332, 7ط,لبنان-بريوت,مؤسسة الرسالة,مؤسسة الرسالة

أمحد حممد شاكر , دار : الشعر و الشعراء , تح ( : أبو حممد عبد اهلل بن مسلم)تيبة ابن ق -
 . مصر ,دط ,دت –القاهرة  –املعارف 

حممد احلبيب بن اخلوجة : تح : منهاج البلغاء وسراح األدباء :  (أبو احلسن حازم)قرطاجين ال -
 .دت, دط ,   دار الغرب اإلسالمي,
دار , إبراهيم مشس الدين : وضع حواشيه : اح يف علوم البالغة اإليض:  (طيباخل) قزويينال -

 . 5330, 9ط, لبنان  –بريوت , الكتب العلمية 
القاضي اجلرجاين و النقد األديب , اهليئة املصرية العامة للكتاب مصر , دط :  (عبده) قلقيلة -
,9750.
حممد حمي الدين عبد : تح : العمدة يف حماسن الشعر و آدابه ونقده -:   (رشيقابن )القريواين  -

 . 5333  9مصر ط -احلميد دار الطالئع القاهرة 
 .              9,9779منيف موسى , دار الفكر اللبناين , بريوت , ط: قراضة الذهب , تح  -
 .9770,  9املوازنة بني الشعراء ,دار اجليل , ط:  (زكي) مبارك -
لبنان  -بريوت   –, دار اجليل  ديب عند العربطبقات الشعراء يف النقد األ:  (جهاد) ايلاجمل -
 .9775,  9ط,
 . 5334,   4املعجم الوسيط ,مكتبة الشروق الدولية , ط : جممع اللغة العربية مبصر  -
   .9777,  5معجم ألفاظ القرآن الكرمي من اهلمزة إىل الضاد , ط  :جممع اللغة العربية مبصر -
املوشح يف مآخذ العلماء على الشعراء ,مجعية نشر ( : مرانأبو عبيد اهلل حممد بن ع)املرزباين  -

.هـ9040د ط  –مصر –القاهرة –الكتب العربية 

مصر  –القاهرة , مكتبة اآلداب , معايري النقد األديب يف القرن الرابع اهلجري :  (محدأ) مزدور -
     .5337, 9ط , 
الدار العربية للكتاب , , ملصطلح مقدمة يف علم ا, قاموس اللسانيات ( : عبد السالم) سديملا -

 . 9774د ط , 



 

 

060 

 

مؤسسة الثقافة ( الشعراء نقادا ) دراسات يف األدب اإلسالمي و األموي :  (عبداجلبار) طليبامل -
 .5335مصر  دط ,  –اإلسكندرية  –اجلامعية 

 –البيضاء الدار , املركز الثقايف العريب , املفاهيم معامل حنو تأويل واقعي : مفتاح (حممد) مفتاح -
.5393,  5ط,املغرب 

مصر  –دار هنضة , النقد املنهجي عند العرب و منهج البحث يف اللغة واألدب : (حممد) مندور -
 .5330دط ,

لسان العرب , ضبط خالد رشيد القاضي , دار صبح , : (أبو الفضل حممد مكرم ) منظور ابن  -
 . 5333,  9ط 
عبدآ , علي مهنا , دار الكتب العلمية : قد الشعر , تح البديع يف البديع يف ن: (أسامة)منقذ ابن  -

 .9755,  9لبنان ط –,بريوت 

اخلصومة بني القدمـاء و املـحدثني يف النقد العريب القدمي , دار املعرفة ( : عثمان)موايف  -
 .5333, 0طاجلامعية , مصر, 

مقارنة , مكتبة  مشكلة السرقات يف النقد العريب , دراسة حتليلية( : حممد مصطفى)هدارة  -
 . 9727األجنلو ,دط , 

إشكالية املصطلح يف اخلطاب النقدي العريب اجلديد , منشورات االختالف : (يوسف)وغليسي  -
 . 5337,  9,ط
 :ف للسارق واملسروق منهصنامل(  : مد احلسن بن علي بن أمحدأبو حم)ابن وكيع _ 

ليبيا  –نغازي عمر خليفة بن إدريس , منشورات جامعة قار يونس , ب: تح -
 9,9774ط,

مركز امللك فيصل للبحوث و الدراسات : حممد بن عبد اهلل بن فهد العزام: تح  -
 .    2118,  0السعودية ,ط –اإلسالمية الرياض 

 . 0992,  0طلبنان ,  -دار صادر بريوت, حممد يوسف جنم:تح  -
 .1955,دط,ليدن , ة بريلمطبع, املعجم املفهرس أللفاظ احلديث النبوي : ِوْنِسْنك وآخرون  -
املعجم املفصل يف اللغة واألدب , دار العلم للماليني :  (ميشال)عاصي  و (إميل بديع) يعقوب -

 .9775,  9, ط 9,بريوت, لبنان , ج 
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 :الرسائل العلمية  -ب
معجز )  املصطلحات البالغية و النقدية يف شرح أيب العالء لشعر املتنيب: (أمحد حيي علي) حممد -

 .5332, , جملس كلية اآلداب , جامعة املوصل , بغداد  , أطروحة تقدم هبا(أمحد
 : الدوريات واجملالت -ج

 : (عبد احلليم)ريوقي  -
 اجلزائر,5337ماي ,  9ة دراسات أدبية , عإبداع النص بني الوعي والالوعي , جمل -
كمة دورية فصلية حم  2جملة دراسات أدبية ع: السرقات األدبية و توارد اخلواطر  -

 .5393فيفري ,  2ع, اجلزائر , القبة  –دار اخللدونية , تصدر عن مركز البصرية 

 :اإللكترونيةالدوريات واجملالت  -د
النحت يف العربية واستخدامه يف املصطلحات العلمية , جملة اجملمع : (حممد ضاري) محادي -

 .9773,  5, ج 50العلمي العراقي , مج 
معجم لسان العرب  ,جم اللغوية وأمهيتها يف وضع املصطلحات املعا:  (ممدوح حممد) خسارة -

 . 5330 , 57مج  ,بدمشق  أمنوذجا , جملة جممع اللغة العربية
العربية بالقاهرة  املصطلح العلمي يف التعريب , جملة جممع اللغة: (عبد العظيم حفين) صابر -
 .9770,  29العدد ,
 .9777,  42ريب , ع عجملة اللسان ال ,اللغوي يف املمارسة املعجمية للمنت: (عباس) لصوريا -
 .9720, 5النحت , جملة جممع اللغة العربية بالقاهرة , العدد : جلنة النحت  -
 55عمعجم مفردات علم املصطلح , جملة اللسان العريب ,,الرباط  -مكتب تنسيق التعريب  -
 .9772,  54ع  ,  َو 9770,
 04مج,جملة اجملمع العلمي العراقي ,الفكر املصطلح العلمي ووحدة (: مجيل) املالئكة -
 .0,9770ج,
ة جممع اللغة لجم,ندوة توحيد منهجيات وضع املصطلحات العلمية اجلديدة ( : نسيب)نشاوي  -

 .9779, 4,ج 23العربية بدمشق , مج 
مكتب ( اللسان العريب) بني الصواب واخلطأ , جملة " مصطلح"كلمة :  (عبد العلي) الودغريي -

 . 9777,  47عريب بالرباط , عدد تنسيق الت
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 :املواقع اإللكترونية-هـ
املكتب  ,املصطلح لطلبة العلوم الصحية والطبية علم:أعضاء شبكة تعريب العلوم الصحية  -

 :املوقع.5332دط ,  -فـاس -اإلقليمي لشرق املتوسط ومعهد الدراسات املصطلحية
.orgwww.termarab. 

 5332.95.94: , تاريخ النشرالتناص بني اإلقتباس و التضمني و الوعي و الالشعور :  (مفيد) جنم  -
 .www.rabitat-alwaha.net: ,املوقع 5395.39.50,تاريخ التصفح 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.termarab.org/


 

 

 

 
 
 

 الفهــارس
 

 

 فهـرس اآليـات
 فهرس املصطلحات 
 فهـرس األشـعار
 فهـرس األعـالم

 اتفهرس املوضوع
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 الصفحة السورة رقمها ةــاآلي
﴿ 

 

 

  

﴾ 
 55 املائدة 07

 29 يوسف 20 ﴾ ﴿
﴿ 

 

 

 

 

 

 

﴾ 

 55 يوسف 53

 05 النمل 35 ﴾ ﴿

 

 

 



 

 

066 

 

 رس املصطلحاتـفه
 حةـالصف طلحـاملص حةـالصف املصـطلح

 957 مسروقات 909,  44, 03 األخذ 
 953 مسارقات 7 التأسيس
 957 مسروق منه 04,900 اإلبداع
 957 يسرق 95 اإلبدال
 903 سلب ال 07 جتالب و االستلحاقاال

 903, 49 سلخ ال 42 اإلجازة
 95, 93 االشتقاق 902, 07 االحتذاء
 43 صطرافاال 92, 99 اجملاز
 47 صالتةامل 93 اإلحياء
 2, 4, 5 املصطلح  04 ختراعاال
 03 تضمني ال 07 ختالساال

 95 املعّرب 97 الدخيل
 40 عقدال 903, 45 دعاءاال

  905, 40 عكس والقلبال 99 الترمجة
 42 عـانةاإل 43 رافدةامل

 44 غارةاإل 90 التركيب
 903, 44 غصب ال 994 أسرق
 03 قتـباساال 45,950, 55 السرقة 
 95 االقتراض 992 سارق
 95 القلـب 997 َسَرَق
 49 كشف املعىن 959 َسَرٌق
 904 تلفيقال 959 ُسِرَق
 07 لتقاط والتلفيقاال 959 سرقات
 900, 43  ملاماإل 955 مسروق
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 53 النقد 903, 44 سخ امل
 40 نقلال 02 تمليطال

 49 هتداماال 90 النحت
 905 ,02  واردةامل 45 نتحالاال
 45 وازنةامل 904, 05  تناسبال
 902 توليدال 903, 47  نسخال
   45,907  حظةنظر واملالال
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 شــعارفهــرس األ

 الصفحة القائل القافية البيـــت

 اُءالدَّ َيِه ْتاَني باليت َكِناِوو َد       اُءَرْغإِ َمْواللَّ نَِّإي َفِمْوَل َكْنَع ْعَد

 مزةاهل

,09 أبو نواس
77 

 اُءَك حىت ما به َدَهْجـُر حَّوَص       املاُء َك مبا مل َيْدَفِع ْنَغَصْصُت ِم
 

أبو 
العباس 
 النامي

77 

 43 املتنيب ِإنَّ املالَمَة فيه من َأْعـداِئِه        ؟   ًةـالَمفيه َم بُِّحو ُأ ُهبُِّحأَُأ

َّرٌة عنٍي لُِّكو ِل  77 املتنيب اُءَذْقاإِل حىت كـأن َمِغيـَبُه           يف ُقْرِبِه ُق
 77 أبو متام َتْعِذُلون و أنتُم ُسَجَرائي ْمَك      يف الُغَلواِء َقْدَك اتَِّئـْب َأْرَبْيَت

حسان  ا ُيَنْهِنـُهَها الّلقاُءم و ُأْسـدًا      وكًاُلا ُمـُنُكُرـْتَتـرُبها َفْشو َن
 77 بن ثابت

   اِءَمَس ُفُتوِق ْنِم وٍرُن اُقُطَسا      َتَهنََّأَك ىتََّح ـاُميَّا اأَلَهوَنُد ْتَتَأ
 أبو نواس

07 
 934 ياِئَوَث وَلُط َنْرِكَعَليَّ و ال ُيْن          ُهُباَلِك رُِّهاٍن ال َتإىل بيِت َح

 َت يل ُغَلـواَءْيَأَر مًاْيُت َضْسَن ا آ      َذـي ِإنَِّر َأْيَغ ِدْصو الَقا ُذَنَأ
ابن 
 907 الرومي

 ُباِئَحيف اجلدوب السَّ كما قد ترجى   دنوَّ الوصِل من بعد بعده ُأَرجِّي
 ُباِتَعري من ظلم الكرام ُألده   اهلجر العتاَب كأنـين  ُر يفِثْكوُأ
 ُباِذَونع اآلمال وهي َكقد متو  ملىن عنك بالرضىا ى مواعيَدَوْهوَأ

 باءال

ابن 
 74 وكيع

 42 املتنيب   ِبِئاَعِل َكْنِم اَنا َبمَّـَل ِمَتْقَأٍب      ِباِرَضِل َكْنِم اَنما َب نَّى َأـَرَي
 ااَبَجمنه ِح ِفْرَضَعًة , و دون الُع    اَبه   ـَجاملرُء اللئيُم ِح ُعَفْرقد َي

 الَباَلُذِري
74 

 74 ـُبــَجال ُيْح ُهوُفـُرـْعَم  ـرٌّ ُمَحّجٌب      َمــِلٌك َأَغـ
 ىَقالتُّ ُهَدَرْوَأ َسْفالنَّ اِنَباجَل بُُّحَف

 947 املتنيب اَبْراحَل ُهَدَرْوَأ َسْفالنَّ اِعَجالشُّ بُّوُح                                 

 73 املتنيب ُبالِعَرا ِقْبعن السَّ وٍعُفْدًقا      غرُي َمْبَبرَّْزَت َس ْنِإ ِقْبس من السَّلي
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 اَباِري َشِفْكَت َسْيَة َلَلْجِد نُُّظوَي           ِلَوْفِدِه رَيِبالَك َرَطاخَل ُرِغْصَتْسَي

 باءال

 املتنيب
943 

 903 اَباِرَغو َم قًااِرَشَم َداَلى الِبَشْغَي   ا َهُءْووَض اِءَمالسَّ ِدِبيف َك ِسْمالشََّك
 07 جرير   بَاـاَلَت  و ال ِكْغَلا َبَكْعًب اَلَف         ـرٍيَمُن ْنِم َكنََّفُغضِّ الطَّْرَف ِإ

 09 األعشى و أخـرى تداويت مـنها هبا          لى لذة    وكـأس شـربت ع
 942 املتنيب اَبَرَض ِهيِهِبْشيف َت يِقالرِّ ُةوَمُلْظَم         نًاُغُص ِهيِهِبْشُة الَقدِّ يف َتوَمُلْظَم
 947 املتنيب اَم الَعْضَباِرالصَّ اَلِمالَع وَنوَسمَّْتُه ُد  ا     ُة للِعـَدَفـاَلـدَّْتُه اخِلَأَع ٍرْمَأِل

 73 الَعَكوَّك فيه ريٌح فاضطرْب كاملاء جالْت  ُمطَّـِرٌد َيـْرَتجُّ ِمـن أقطاره      
 905 أبو متام ِبِشي وهي مل َتاِلَيي اللَّاِصَوَن ْتاَبَش  ْدَق َكْلَذ َلْبَق ْوٍر َأَدْنَكْسِإ ِدْهَع ْنِم
  ِبَلو الَك أِسالَب  يَدِدا َشصًِّل اَدَجه      َأُلاِئَسَو ْتـَدْكَأ ْنِإا ِففًَّع يُءِسُي

 23 ابن الرومي ِبَجي َلِذ ِرْيَغ ٍشْيَجِب ِماَلالَك رَّهم      ُحُبُلْسَيى َفَتْوى امَلَلَع ـرُيِغُي َحيٌّ
,29 

 72 أبو متام  ْهُباِقَوَع مَِّتو ليس عليهم أن َت            ُهُصُدوُر ْمٍر عليهم أن َتِتمََّأِل

ابن أيب  ُمَعقٌَّف َذَنـُبْه ٌبْلَك َكـنَِّك    ـ     باهلجاء وَل اَكَنْلَتو قـد َق
 75 طاهر

 903 ابن الرومي وِباخُلُط َنِم اَكَذَك ْمَلفاْس اَلَأ      وِبُيالُع َنِم َتْمِلَس ْدـُم َقاِلَسَأ
ـًآِم َحِبْصأُل  903 املتنيب اـوَبُيالُع يَكِف ٌنا آِمَنا َأـَمَك  ا      اَيالـرََّز يَكا ِفن

 مل َتَطيَِّب ْنو ِإ يبًاوجدُت هبا ِط   َأَلْم َتَرَياين ُكّلَما ِجْئُت طارًقا      
 امرؤ القيس

77 
 45  ُمَضهَِّب اٍءَوِش ْنُقْمنا َع ُنْحا َنَذِإ     َأُكفَّنا      اِدَياجِل اِفَرْعَأَنُمشُّ ِب

 يُتِلماَس واَنْلالّس لو أشرُب   َسـْلُم مـا أنساِك ما حييُت     

اءالت  

بن  رؤبة
 العجاج

 
77 
 

 ِتلَُّشَف اُنَمى فيها الزََّمَر ٍلْجوِر    ٍةيَحِحَص ٍلْجِر ِنُت َكِذي ِرْجَلْيُكْنو
 

 49 كثري

 ِهاِتَرُس َقْوَف اِسالنَّ اُةَرُس ْتَدَغَف           ِهلُِّظأَ َتْحَت اِسالنَّ اُةَرُس ْتاَنَك
ل أبو هال
 52 العسكري

 909 ابن الرومي يماجل َرْجراُج يِبِثالَك ِلْثِمٌف َكِرْد                    ُهُدِعْقُي اُدَكشَّى َيَمإذا َت
 اا  ِمْصباَحَهُؤْوَض َكُبْسي و َحِبْسَح املصباَح ُقْلُت له اّتـِئْد   قال اْبِغين 
ـَلصَّكـانت له حىت ا منها يف الزجاجة  َشْرَبًة     فسكبُت   اَصَباَح اِحب

 73 أبو نواس اءاحل
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 يـأوي إىل عـرٍض ُمـباِح   ما شـئَت مـن مـاٍل ِحمًى     

 احلاء

 77 ابن الرومي
 77 أبو نواس و هـو بالِعـْرِض َشِحيـُح     هــو باملــال َجــَواٌد    
  ـيُحِصـو وَيُعـْدمنك َي    ُبـحَّ صـوُت املــال ممـا     

 74 أبو نواس   يـُحق يـديـه أو َنـِص     ـذا آخـٌذ فــو    ما هلــ

 اِدَؤالُف ِبْيَش ِلْضَف ْنِم الََّإ أِس      الرَّ يَبِشيُت َمَأي و ما َرأِسَر اَبَش

 الدال

 944 أبو متام
 اِدَعا يف الِبَهِتْخوُأ ٍمْسَطوَك    ا      نَِّم ِبْريف الُق ِسأْمَك وكًاُلوُم
 937 املتنيب 

 ـايل َليَِّن اأَلْجَياِدَمَمِذاًل ِب   اِر ُمَرجَّاًل      وُح إىل التَِّجَأُر ْدَقو َل
/ 

933 
934 

 905 املتنيب ُدِبـٌر ُمْزْحَب اِتى من امُلَهَجَرَجَل         ْيَتُهَقْسذي َأال َفَقَذ ْوَريَّـاَن َل
942 

 ياِدَوو الَب ِراِضَواحَل  ِمَد ِكْفَسِب         ي     ا اخَلِطيِّ َعْزِمَنَقْلِل يمًاِعَز

 املتنيب

949 
 999 ِهِددَُّرَت ْنا ِميَهِف وُرالنُّ َددََّرَت     ٍسَرى َفَلَع ُهْتَقاَل ُسْمإذا الشَّ ٌسْمَش
 993 اَهُددَِّعا و ال ُأَهْنُأَعدُّ ِم                 ْتَفَلَس ْديَّ َقَلَع اٍدَيَأ ُهَل
 اَهُدرَِّجُي  ُهنَّا َأَهَرــَذْنَأ   وُد إذا      ُمالُغ ِلُصْنى اأَلَلَع يِكْبَت
ـًَد رُيِصـا َتـَهنَّا َأَهِمْلِعِل  907 اَهُدِمُيْغ اِبَقيف الرِّ ُهنَّو َأ   ا     مـ

بن  طرفة كقرب َغـِويٍّ يف الِبطالة ُمْفِسِد     أرى قـرب َنحَّـاٍم خبيـٍل مبا له    
 73 العبد

 اَأْبَعُدَه َكـْنَع َكـْنَأْقـَرُبها ِم      كـيف َيِحيُك امَلالُم يف ِهَمـٍم
 املتنيب

73 
999 

 909 اَهُدِعُيْق ـاِمَيالِق َدْنِع ـاُدَكَي        ا َكَفـٌل      َهَل وا خُبْرُعوَبٍةاُنَب
 47 /  ِدَبْعَمِل الَِّإ ِقْبالسَّ اُتَبَصوما َق        ُهَدْعَب يُِّجْيَرو السُّ ٌسْيَوُط اَدَجَأ
 47 أبو متام  ِدَبْعَمِل الَِّإ ِقْبالسَّ اُتَبَصوما َق        ٌةـمَّاملغنني َج اِفَنْصَأ ُناِسَحَم
 77 املتنيب َوْغُد ْمَفْدٌم و َأْحَزُمُه ْمفَأْعَلُمُه               ُأَهْيَلُه اِنَممُّ إىل هذا الزََّأُذ
 999 ابن الرومي ِدِقَت ْمَل ُهاَلْوالذي َل اِءَيالضِّ َووُه     ِهِكَلْهَمِل ْفَسْكُت ْمَل ِسْملشَّل ُتْبِجَع
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   لَِّدَجو َت سًىَأ ْكِلْهال َت: يقولون       م  ُهيَِّطَم يََّلي َعِبْحهبا َص وفـًاُقُو

لادال  

بن  طرفة
 العبد

50 
933 

 940 املتنيب ُدَمْحما األِسنَُّة َت ُهْنِم َيْذُمْمَن             ٍك ُكلًى َمْفِريٌة  َرَتُمْع لِّيف ُك
 73 ابن املعتز ْدَجَم و إذا َحِبْسـَت أْطـَلْقَتُه     فكـأنه َمـْوٌج يـذوب إذا     

 904 أبو الشيص وِدُجْوَميف الدنيا ِب َلْيَس َت ماْبَلَط          ُمِهلِّيف الناس ُك ُهَلْثي ِمِغَتْبلو َت
 904 املتنيب اوَدُجال َي ْنَأِب يٌلِخَب اٌدَوَج         ى          َدالنَّ ِهْيَلَع رٌيِمرٌي َأِمَأ
 وِدُداخُل ِدْرى وَوَلالطُّ اِضَيَبلِ            يِدِها ُقِتْلُت َشَمَك يلِتَق ْمَك

 املتنيب
995 

 وِدـْرِويُّ َمْرَو ُلْبُس الُقُروَم ـِن     ــ     َخِشُن الُقَط اُسَهَبِبَسِريٍّ ِل
 ا َدَوأْس ِرْعالشَّ َنِم بًاْوَث ُهَل دُِّعُي       ُهَدْعَب ِبْروالَغ ِقْريف الشَّ ٍئِراْم لُّوُك

937 
949 

 ي وِدباهلل ُع وِلاُقالَع ِرْيَدَف ِخ           ــْرالَكَف ِةيـَرِطامَلِب يَّاِلَياَلَي
 995 ابن املعتز وِدُلُخ ِرْيَغا ِبــَهنَِّكَل ِةنَّاجَل          َنِم  اٍتَجوَذُمْني ُأِدْنِع ِتْنُك

 النابغة ِدـنا بالـَيفتـناولـْته و اتََّقْت  اَطه    النَِّصيُف و مل ُتـِرْد إسق َطَقَس
 73 الذبياين

  ُدَي اِقَرالِف َدْعى َبًذَأ اِقـَرالِف َلْبَق          ُمُكَدْنِع اَنا ما َكَذِإَف ْمُتُكْقاَرَف
 ُدِجي َأِذالَّ ِقْوى الشََّلي َعِبْلَق اَنَعَأ        ُمـُكَنْيي وَبِنْيُت ما َبْركََّذا َتَذِإ

 املتنيب 
937 

 903 اَهُأزوُِّد ٍةــَرْظَن ْنلُّ ِمَقَأ           ــاَليَّ َفَلا َعَهِب ياًلِلا َقَفِق
 995 يوِدة ُعاألثـَل اِرَدـويل ِبُيـِر ُذ        يـ    ِرْجاَم َتيََّأا َأَبَدرَّ َدرُّ الصِّ

مجيل بن  يُدِهَش نَُّهَنْيَب يٍلِتَق ـلُّوُك         ٌةاَشَشَب نَُّهَنْيَب يٍثِدَح ـلُِّكِل
 995 معمر

 ااَرَبِك ًةَعَبْرَأ ـِدْجَماْل ـوَتُيُب           ٍميِمى َتلَِإ وَنُبـاِسـدُّ النََّيُع
 ا اَرَياخِل َةـَلَظْنَح مَُّث وعمـرًا          ٍدْعَس و آَل اَبَبون الرَّـدَُّيُع
 ااَرَواحِل يِةَت يف الدِّْيَغْلا َأَمَك     غوا     َل يُِّئْرا امَلـَهَنْيَب ُكـَلْهوَي

 الراء

 43 جرير

 وَعراُرها  دى َجْثَجاُثهاَيُمجُّ الّن    ُمْعِشَبُة الرَُّبى     ِنْزفما َرْوَضٌة باحَل
  و قد ُأوِقَدْت بامَلْنَدل الرَّْطِب ناُرها   بًأْطيَب من َأْرَداِن َعزََّة َمْوِهًنا       

 77 ُكَثّير

 عدي بن ياِرَصِتاْع اِءبامَل ُت كالَغّصاِنُكْن   ي َشِرٌق      َحْلـِق ـاِءامَل ِرْيَغلو ِب
 77 زيد
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 ارَاَعِتاْس ُرِعَتْسَت وٍسُجَم اِرَنَك          اَنَهبَّ وَه أَحار ترى ُبَريقًا
 ااَرَطَتاْس َأَدَه ْدَق ُتْلا ما ُقَذِإ           ٍحْيَرو ُشُبَأ اَمو َن ُهَل ْتَقِرَأ

راءال  

الصدران 
المرىء 
القيس 
والعجزان 

 لتوأمل
 اليشكري

02 

 43 ذو الرمة ااَرَطالِق َحَنَتاْميُح و الرِّ ُهْتَحَم        ى    َوْزُحِب ٍلَلَط ْنَع اَكَنْيَع ْتَبَن 

األفوه  عاُرَتْسُم ٌبْوَث ِءْرو حياة امَل        ٌةـَعُمْت ٍمـْوَق ــُةَمْعـا ِنَمنَِّإ   
 05 األودي

           اِرَمإّن الكالَب طويلُة اأَلْع           و لقد َقَتْلُتَك باهلجاء فلم َتُمْت
  اِرَمْقاأَل َلاِمَك ُحَبْنكالكلب َي            ًاجاهد مازال َيْنَبُحين ِلَيْشُرَف

/ 75 

 72 أبو نواس ـارَاَهَل َنـْيـاللَّ ُعــَدَت        ـَمْيٍت     ا مـن ُكاْسِقِنـيَهو

 أبو نواس ــاُرَها َنَهاِبُشـرَّ ُرْهـَدَف          ْت      لََّحيث َح الليُل ُلِزْنال َي
72 
73 
902 

 ِرـاِدالَغ يـِمِئاللَّ ِةَلـِزْنَمِب ْمُهْنِم        ْموُفُهُيُض لُُّحخلف َي يُت يفِقو َب
 ِراآلِخ اِزَرالطِّ َنِم وِفُناأُل ِسُفْط       ْمُهـاُبَسْحَأ ٍةيَمِئَل وِهُجالُو ـوِدُس

ابن أيب 
أو  قيس

أبو حفص 
 البصري

40 
44 

 72 البحتري ُرــْدَب و علينا و أنَتُجَيْد           ٍل     ْيا و أيُّ َلاَهُدَج ـاَبَغ
902 

 24 احلطيئة  عفا َمْسَحالن من سلمى  فخامره      متشى به ِظلمـانه وجآذره
 24 األصمعي   فذو العش و املمدور أصبح قاويا      متشى به ِظلمـانه و جآذره

بن احسان  يِرْعِش ْمُهَرْعِش ُقاِفَوال ُي ْلَب      وا       ُقَطاَء ما َنَرَعُق الشُِّرْسال َأ
 54 ثابت

 999 املتنيب اَرْمالُع ُرُتْبي َيِذالَّ َءْيالشَّ ِبُلاْطَف ْمُقَف       دًااِعَق َرْقالَف ُرُتْبما َي ْدِجا مل َتَذِإ

عنترة بن  ِقَبِلي َتـُدوُر ْنِم َسْمالشَّ نَّـَأَك         ينَِّع ي َأْعـَرضتِنإذا َأْبَصرْت
 43 عكربة
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 ي ِرْيُت َسْدَمَح مَيِدُت الَقْقُف ْنِإَف   ي     اِنَعامَل َنُت ِمْعَطَتُق ما اْسَرْسو َأ
 ي ـِرْيَخا ِلو َذ مِيـِدالَق اُةاَوَسُم   ي    ِبْسَحي َفِلْبَق ْنَم ُتْيـاَوَس ْنوِإ
 ي ِرْيَط اُرَطي و َمِغَلْبَم َكِلـَذَف       ىًنـْعَم مََّتَأ مُيـِدالَق ـاَنَك ْنوِإ
 يِرْيَغ اِريـَنِد ْنِم يَّلَِإ ـبَُّحَأ  ي    ِمباْس وَبُرْضامَل  َمَهْرالـدِّ نَِّإَف

 الراء

ابن 
 25 الوردي

 يِرَيْماحِل ُبـاِتالَك ُهُرُبـْزَي ِب    ا      ـَتالِك  ِمْسَرَك اَرَيالدِّ ُتْفَرَع
 

  أبو ذؤيب
 20  اهلذيل

كعب بن  ورَاُرْكا َمَنِلْوَق ْنِم ادًاَعو ُم                يعًاِجَر الَِّإ وُلُقا َناَنَرما َأ
 زهري

57 

 945 ابن اجلهم ُرُهوالزَّ ُمُجْناأَل يِهِلاء َتَمالسَّ ُرْدـَب        ُهُعَبْتَت ــِرْماأَل ُةالَّو ُو ُهنَّـَأَك
 الدُُّرِس ِمُسُدُرٍس يف اأَلْري َأْرُسٍم ِذ   ٍة      َثاِلٍم ُمْسَي َثْسِجُت ِبْفَقوال َو

 سنيال

 940 املتنيب

َسْلم  ِسْمبالشَّ ِسْمالشَّ َنْيَع َنْرَتَسَأْقَبـْلَن يف َرْأِد الضَّـَحاء هبـا      َف
 75 اخلاسر

 ئوِسالُك اِةاَطَعُم ْنـى ِمَلْحوَأ    اخَلْنَدِريِس      اِمـَدامُل َنِم ذُّلََأ  
 945 املتنيب يِسِميف َخ يسًاِمي َخاِمَحْقو ِإ  ايل      َوو الَع  ِحاِئَفاُة الصَّاُطُعُم  

 اِضَوْحاأَل َنِم ضًاْوَح ِهْيَدَل  ـ      ــِرْحالَب ى ُلجَُّةَروٌء ُتُري اْماِنَقَسَف
 ضادال

 943 ابن الرومي
 937 البحتري اوََّضو َف اِنَمالزَّ ِمْكى إىل ُحَقْلَأ        ٌةمَِّلُم ُهْتَضاَرَع ْنالذي ِإ  ُتْسَل
 45 كثري ايَضِرَم يٌضـِرَم ـوُدُعَي َفْيوَك        ا ُعْدَتَنا     َما َفَنْضِرَم ـوُلُقَت

  ـُعاِئَدالَو دُُّتَر مًاْوَي دَُّبو اَل      ُعاِئَدَو الَِّإ وَنُلْهو اأَل اُلا امَلَمَو  

عنيال  

 05 لبيد
 47 الفرزدق ُعاِجى اهلل َرَلي ِإنِّـا ِإَناِبَسْحَأا      ِبَهاُتَمُح ـامًاَئِل ابًاَسْحَأ ُلـِدْعَتَأ
 47 جرير ُعاِجى اهلل َرَلي ِإنِّـا ِإَناِبَسْحَأِب  ا     َهاُتَمُح امًاَرِك ابًاَسْحَأ ُلـِدْعَتَأ
 937 أبو متام ُعاِلو هي َظ ْتَنَثالْن ِفْترًا يُحالرِّ ِهِب        ْتَقَتلو اْر زٍَّد ِعْوَط اُهَنْت ُمقََّرَت

 905 البحتري ِعَقْنمل َي ْمِهاِئَمِد يَعِمى َجَقْسُي   لو أنه      وِدُقأ احُلَمَظ ْنِم اَنَيْدَص
942 

 رَُّعَجَتُب ما َأْذي َعاِعَفاأَل مُِّبتُّها      وُس, َلــَوْطَأ اَنما َك ًةَلْيا َلَيَف
 املتنيب

943 
 943 اوَعُلَر الطُّْدالَب ِهِحْنَمِب يُءِضُي   يٌق      ِقـٌم  َرْيَغ اَهـاَبَقِن نَّـَأَك
 949 ُعَدْفوٌت وِضُح,  ى املاُءَنْفإىل حيث َي      َقْعَرُه قَُّيْشَت اِءامَل ِرْحَبَك َسْيوَل
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 ٍعدَّوُم ُهْلُقَي ْمـاَلَم ٍلـِحَتْنوُم      ـٍمِحْفُم ِنْيَب ْنِم ِرْعالشِّ اُةَوي ُغِنْتَمَر 
 العني

 البحتري
45 

 905 ِعَقْنمل َي ْمِهاِئَمِد يَعِمى َجَقْسُي      لو أنه      وِدُقأ احُلَمَظ ْنِم اَنَيْدَص
 937 املتنيب ُعــَلْظَت يَكاِلَعي يف َموِنُنُظ نَّوَأ        ٌزِجْعُم َكَفْصَو نََّأ بًايِجَع َسْيلََ
 ِهاِفـَرْسِإمَّ ِبَه  ـْدَقى َلـحت          ِهِمْلاَف يف ُظـَرْسَز اإِلاَوَجَت
  ـِهاِفَدْروُم َأـُلْظَم ُهـُرْصوَخ          ِهاِكوُم ِمْسـَوُلْظَم ُهُرــْغَثَف
  ِهـاِفَصْنِإ َنُأَرجِّي ُحْس َفْيَك        ِهـِسْفى  َنَلاَز َعَج ُهُمُظْل ْنَم

 فاءال

 943 ابن وكيع

 واـُفّقَو اِسى النََّلا ِإَنَأَمْوَأ ُنْحَن ْنوِإ ا  َنَفْلَخ وَنرُيِسا َيَنْراِسَم اَسى النََّرَت 
 مجيل

44 
,34 

ابن  ِفْيالطَّ َنِم مًاـاِئَن ُتُهـْلما ِن           ِهِتـاَفَيِض ْنـِم اَنَظْقُت َيْلِنَف
 907 طباطبا

 ـاِقاآلَف ِراِئَس ها يفـاُعَعا      وُشلَُّهَحَم اِءَمالسَّ ِدِبيف َك ِسْمالشََّك

 قافال

 903 ابن الرومي
 904 املتنيب ُقَحما ال ُيْل ِبال َتْبُلنا ِبِطاَل     ا    َنـِرْصٍد يف َعمََّحِل ُمْثيَد ِمَأُمِر
 902 البحتري َحُقُيْل ُلَكْثولو ُطِلَبْت ما كان ِم    ـٌب فتمهَّْلَن     ِلي طَااِلَعَمْلوما َل

طرفة بن  اَقَرَس ْنَم اِسرُّ النَّا َغِنيُت وَشَهْنَع  ا      َهُقِرْسَأ اِرَعْشاأَل ىَلَع رُيِغو ال ٌأ
 54 العبد

بن  مسلم جُ  الطُُّرِقَهٍض َمْنْرَأ لُِّك ْنِم َكْيلَِإ وا َشُرُف ْنا و ِإْوَأْثَر ْنو ِإ يٍَّح لُِّك ْنِم
 944 الوليد

 َجْوٍد َداِفِق  َلْبو َقُدْبَي ِقْركالَب           ِقِحالالَّ النََّواِل َلْبَق ُمِبْشُرُه
 77 أبو نواس  ِقاِرالَب يِلِلَدِب ُهْدِجَي  ْمَل ْنِإ     ى َوْقُعُه للّراِمِق     َفْخَي ُثْيو الَغ

 905 املتنيب الُغراِنُق اُنَمالزَّ اَبُت و ما َشْبوِش     ا  َهاِلَحي ِباِلـَيي واللَّـاِلَتَغيَّر َح
 33 أبو نوفل مـلك السماء فإنه ال ينقل   بيتا بناه  لنا املليك و ما بىن    
 923 املتنيب ـُقيَِّش اٌدَؤُت و يل ُفْيَنَثاْن الٌَّر            ِإاِئَط َمنََّرَت ْوٌق َأْرَب َحما اَل

 ُكَلالَف ُسِلْجَمواْل, ىَجالدُّ ُرْدَب َتْنو َأ   ُهُباِحَص اُحَبْصوامِل,  َكُنالَفْرَقُد اْب
 فاكال

 945 املتنيب
 949 ابن الرومي السَّمُّوُر و الَفَنُك ِهِمْسى ِجَلى َعَتْبَل      ِهِديَِّس ِبْوا يف َثَدَغ يٍمِئَل ْنِم ْمَك

 993 اجَلمَّاز ايَكاِدَيَأ ُضْعي َبِننَِّإَف            ِرْشَتِني    ْنَأ َدْعالَتْنُتَفنِّي َب
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  اْمِرٍئ َغْيِر َطاِئِل لَِّبِغيٌض إىل ُك      ي     ِننَّي َأِسْفَني ُحبًّا ِلِناَدَز ْدَقَل

 المال

/ 49 
 04 امرؤ القيس ياِلالَب ُفَشو احَل ا الُعنَّاُبَهِرْكى ُوَدَل     سًااِبوَي بًاْطَر ِرْيالطَّ وَبُلُق نََّأَك
 اَهاِلَبْشوَأ وِثُياللُّ َنْيَب ـــ      ـــَكْيَلي ِإِشْمَت وُمالرُّ ِتَلَبْقوَأ
 اَهاِلَفْطَأِب ــــرُِّفَت َنْيــَأَف  ًة      َيِبـــَد َمْسْساأُل ِتَأا َرَذِإ

 947 املتنيب

يزيد بن  ْهُلاِبَقي ُيوِنُد ِسْمالشَّ اَعَعُش نََّأَك        ُهرَفي ُمْقِباًل َغضَّ َطآِنا ما َرَذِإ
 07 الطثرية

 04 امرؤ القيس اِلى َحَلَع ااًلَح املاِء ُسُموَّ َحَبـاِب   ا  َهُلْهَأ اَمما َن َدْعا َبَهْيَلُت ِإـْوَمَس
  ااَلـَزُه اِمو ألبسه ثوُب السََّق         َفَحااَل ُض احُلّمى َسناُهى عاِرَوَط 
 اَلاَلصار ِه ِنْسإىل غايٍة يف احُل   عليه إذا انتهى     وٌمُتْحُر َمـْدا الَبَذَك

 74 ابن املعتز

 947 املتنيب اِلَصى النَِّلَع اُلَصالنِّ ِتَرسََّكَت                 اٌمَهي ِسِنْتاَبَصا َأَذُت ِإْرِصَف
 َأَضلَِّت  َمْوي َغَطَفاُن َيِغـَتْبما َت     ا   ـَهُلْثِم ـَةيَِّزال َر,  ـَةيَِّزالرَّ نَِّإ
  َأَحلَِّت وُرُها الشَُّذَإ َلْخَن وِبُنَجِب        ٍةـرَّا ِمي َذِغـَتْبَتَل الرَِّكـاَب نَِّإ

  ِتلََّعو اُحَمالرِّ الَعَلِق َنَنَهَلْت ِم     ا     َذا ,ِإَنَل َتْنَأ ْرِعالدِّ ُوْشوَلِنْعَم َح
 ِتلَّوَج اَكَنُه ْمُهُتَعُظَمْت ُمِصيَب          ٍةيَهِرَك َدـْنِع اِسالنَّ َرْيَخ َيْنَعْوَن

 هري بنز
 50 يب  سلمىأ

 940 العكوك ِلاَلـْطاء َأَضْنَأْنُدُب يف َأ باجِلْزِع       ا     َهُجاِلَخلَّْفَتين ِنْضَو أحزاٍن ُأَع
 اِل َهْفَهِف الَكْشَحْيِن و اآلَطِبُم        و جنا ابُن خائنِة الُبعوَلِة لو جنا    

  الّساِلي ِرْذُر النَِّسّي ِخـالُف ُعْذُع    َتـَرَك األحّبَة سالًيا أو ناسًيا      
 75 أبو متام

 900 املتنيب ااَلَمِهاْن ْمُهَرْثِإ ِعْمالدَّ ُرْيوَس              ياًلِمَذ ْمِهِعرِي رُيِسَم اَنَكَف
 902 البحتري اُلَل ماال ُيَنْيَتَبغَّْيَت َن ــ      ـــِحْتالَف َةَلاَجَسي ُمِغَتْبها امُليَُّأ
 907 املتنيب اِلَيمن َخ َكاِمَنيف َم َكيُبِصَن          يٍبِبَح ْنِم َكاِتَييف َح َكيُبِصَن

 907 أبو العتاهية ــاُلَيَخ ْوَأ ـٌمُلم ُحُهنَّـَأَك    وا     ُحَبْصَأ ٍرَشْعَم ْنِم اَدَب ْمو َك
 944 املتنيب ُلُبالسُّ ِهاِبإىل َب الَّا ِإَهِب ْتاَقوَض        ٍدَصْقَم لُِّك ْنَع اُلاآلَم ِتَداَعَبَت
 944 أشجع ُلُبا السَُّهِلْهَأا ِبـَهْيلَِإ ْتـَرَج و      ِهـِلاِئـاَء َسَجَر اُهـَدْت َيَطَبَس

بن   حسان امُلْقِبِل اِدَوعن السَّ وَنأُلْسال َي           ْمُبُهاَلِك رُِّهحىت ما َت َنُيْغَشْو
 934 ثابت

 907 املتنيب َعياٌء به مات امُلحبون من َقْبُل    َمن داؤه احَلَدُق النُّْجُل   عزيُز أسى
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 َمَقاِتُل وَبُيالُع نَّى َأَرَي ْنِكوَل            ٌلَتَمْق َةيَصِرن الَفى أَََّرَي اَل ىًتَف

 المال

 42 أبو متام

 ُلْتم الَقاُهاَيَنَم ْنِم اًليِبوا َقُناوَك              ْمِهاِئَمِدى ِبَفَتْشُيوا َفُلَتْقُي ْنِإَف
بن  زهري

 45 أيب سلمى

 943 املتنيب اَلُجَر ُهنََّظ ٍءْيَش َرْيى َغَأإذا َر      ْمُهُباِرَه اَنحىت َك ُضْراأَل ِتاَقوَض
 و َبَدى النهاُر يف وقته َيَتَرحَُّل     و إذا الغزالُة يف السماء َتَعرََّضْت  

 74 / لشمس َعْيًنا ِمثَلها      َتْلَقى السماَء مبثل ما َتْسَتْقِبل  َأْبَدْت لعـني ا

 907 املتنيب ُلِزاَلـيَّ َزِف ِمْيْت للضََّدَب ْنى َألَِإ ي       ِباِكَنَم وُلُزَت دًا الْوُت َطْلاِزوَم

 ُلَشْهو أبو الفوارس َن و ُمجاشٌع        تًا ُزَرارُة حمتٍب بفنـائه     ـْيَب
سلمة بن 
 عيا 

 أو الفرزدق
30 

  ُلَقْنال ُي ُهنَِّإِف اِءَمالسَّ ُكـِلَم      ى    َنو ما َب يُكِلـا امَلَنَل  اُهَنا َبًتْيَب
 

اجلارود بن 
 30 أيب سربة

  يُلِلى الَغَفْشى وُيَدالصَّ فُيَبلَّ            يُلـِبَس  َكْيلَِإ ٍةَرْظى َنلَِإ ْلَه
 33 األصمعي ُليِلالَق بُِّحُت ْنمَِّم رٌيـِثو َك      ي      ِدْنِع ُرُثْكَي  َكْنِم لَّما َق نَِّإ

 49 املتنيب ُلـاِضي َفنَِّأي ِبِل ُةاَدـَهالشَّ َيِهَف        ٍصاِقَن ْني ِمِتمََّذَم َكْتَتا َأَذِإَو
   َيْعِقـُل اَنَك ْنِإ اِنى َطَرِف اهِلْجَرَلَع َوَجْدَتُه   اَكَخُتْنِصْف َأ ْمَل َتْنا َأَذِإ

 َمْزَحُل ِفْيعن َشْفَرة السَّ ْنُكإذا مل َي َتِضيَمُه ْنأَ ْنِم ِفْيالسَّ دَّوَيْرَكُب َح
عبد اهلل 

 بن الزبريا
47 
47 

 و َبَدى النهاُر يف وقته َيَتَرحَُّل     و إذا الغزالُة يف السماء َتَعرََّضْت    
   َتْلَقى السماَء مبثل ما َتْسَتْقِبُل   ثَلها     َأْبَدْت لعـني الشمس َعْيًنا ِم

/ 75 

 944 املتنيب اَلَصَن ٌةإذا َخَضَبْتُه َسْلَو ـبًاْيَش   ٌد    ـِبَك ُهَل ْتاَبَش ْدَقَلَف ـْبِشَي الَِّإ

ابن  َقْبُر ُمـْثٍر و ُمــِقْل اٌءَوو َس     بينـنا      ِخـَساٌس اُتـيَِّطو الَع
 74 َرىالزَِّبْع

 50 القيس ؤامر مَِّلَجو َت سًىَأ ْكِلْهال َت: يقولون       م  ُهيَِّطَم يََّلي َعِبْحهبا َص ًاوفُقُو
933 

 ُل وََّأ ُةـيَِّنو امَلـُدْغنا َتـّى أيِّـَلَع       ُلَجْوَأي َلنِّي و ِإِرْدما َأ َكُرَمَعَل
 

معن بن 
 47 أوس

 



 

 

077 

 

 ِلوَّاأَل اِزَرالطِّ َنِم وِفُناأُل ـمُُّش        ْمُهاُبَسْحَأ ٌةمَيِرَك وِهُجالُو يـُضِب

المال  

حسان بن 
 44 ثابت

 ُلَوْطو َأ ـزَُّعَأ ُهُماِئَعَد ـتًاْيَب    ا     َنى َلَنَب اَءَمالسَّ َكَمالذي َس نَِّإ
 30 الفرزدق ُلَضْفاأَل اُلالِفَع إذا ُعـدَّ ـدًاَبَأ      مثلـهم      َكِتْيبفناء َب ال حيتىب

 يُلاِطَبهو اأَلال يشغلنك عن الل     ا أعاليُل    ك والدنـيلَّْل فـؤاَدَع
 يُلاٌل وال ِقمن العـواذل ال ق    مهمَت به      ٍرْمدنك عن َأوال يص

 وُلُذْعيزَت  يف الناس حمموٌد وَمم   يوميك يوٌم  أنت فيه إذا     ُرْيَخَف
 وُلُغْشم إنين عن ذاك َمهل ْلـُقتنا      َفالوا كن خليفوق َكـْوَتوإن َأ

 وُلُصـْومر َمنفاسـته      و نـبله بفـناء العٌر َمْع  فإن ذلـك أم
 روٌء  خامل يف الناس جمهولواْرَض اخلموَل فال حيظى بلذته      إال ام

 ـوُلو فذلك أمـر شأنه الطُّما     ترج ِلْع عاجَل الدنيا بآِجو ال تب
 وُلُلْطي فإن  دم الصهباء َمقهوة الصهباء حتي به    روحال َمواسفْك َد
 ـوُلـأُماهلل  َم ُوـْفَعقنطن َفالت  اإلمث فيها حني تشرهبا     يا خائَف

 ا كثرت فيه األقاويُلتعرض  مل    وال    , مما حرموه فاسقين النضَّ ْمُق
 يُلـِدْنواد اللـيل ِقسا يف كأهن   ومن قهوة عتقْت يف دنِّها حقًبا     

 74 ابن وكيع

 ةابن اَهوَلُس َةرَيِشيعاطون الَع اٌمَرا      ِكَناخَل ِنَع ٌسْرُخ وِفُرْعَمْلِل يُلاِوَقَم
 42 حسان

حسان بن    اَهوَلُصا ُأَنْبَنَتواْج وَعُرا الُفَنْذِخَأ       ْتَرَتا اْعَذِإ وِرُماأُل اِبَنْذَأ يَكاِرَتَم
 ثابت

42 
 43   اَهوَلُزُن اِءَمالسَّ وَِّج ْنِم ُتْلاَوَنا      َتـَهُتْفَدَر اِنـَنالسِّ ـِلْثِم ٍةَيـاِفوَق

 07 كثري يِلِبَس لُِّكى ِبَلْيي َلَتَمثَُّل ِل      ـا   َمنََّأَكا َفَهَرْكى ِذَسْنَأُأِريـُد ِل
 944 العكوك يِلِبَسا ِلْوَدَتا اْها موَهُدَقولو َف        ٍةـَهْجُو لِّيف ُك اِسالنَّ يُلِبَس ِهْيلَِإ
 904 البحتري يِلِخَب اٍدَوَج ْنَع ِلالنَّْي ُجَمُل              ُهْنَع ُرُدْصَت ِضْرالِعيٍل ِبِخوَب

نابغة بين  ـياَلِخَب ـيٌلِخَب يـُبِعَي َفْيوَك             نَيِمَلْعَت ْدَق  ِكِلْخُبا ِلَنْلِخَب
 تغلب

45 

عبدة بن  يُلـاِدَنا َميَنـِدْيَأِل ـنَُّهاُفـَرْعَأ             ٍةَموََّسُم ٍدْرى ُجَلا ِإَنْمُق َةمََّث
 45 الطبيب
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   ياَلِزَج اُهَروال َي يَلِزي اجَلِطْعُي       ي    ـِذالَّ الَِّإ ِهاِلَمِب اُدَواجَل َسْيَل

المال  

بن  مسلم
 943 الوليد

 45 السموأل يُلِسَت وِفُيالسُّ ِرْيى َغَلَع ْتَسْيا      وَلَنوُسُفُن وِفُيالسُّ دِّى َحَلَع يُلِسَت  
 942 املتنيب ياَلـِفَك اَدَراَم مبا َأاحُلَس َلـَعَج          ِهَدْيِنمُي ِبِرَمِحٌك إذا َمَطـَل الَغ

 942 أبو متام ياَلِفَك اِنَمُت على الزَّْسَتَبًعا وَل       يل     َسْيَلَف اِنَمبالزَّال َتْأُخَذنِّي  
 903 ذو الرمة ايُلَهِليل َق ٌعاِفي َننِِّإَف,  يٌلِلَق              ٍةاَععلُُّل َسَت الَِّإ ْنُكَي ْمَل ْنِإَف

مسلم بن  ا َمَيـِلَذ اَنَك ْنَم ُهُماِئَق ـاَمَقَأ       ٍري ُمَضِنَب ْنِم ٌفْيَس َةَفاَلاخِل َطحَا
 923 الوليد

 900 البحتري الََّهَتحىت اْس ِعْمللدَّ نًاْوَع اَنَك               الََّقَتاْس اَّمَل يِطِلاخَل َرْيَس نَِّإ
 33 أبو متام  ِهِلْهَج ْنِم ٌلاِهي َجنَِّأ نََّظَف                  ِهِلْذيف َع ُهُتْلَذَع ٍلاِذوَع

  َمْنَجى احلارث بن هشاِم فَنَجْوِت   إن ُكْنِت كاذَبَة الذي َحدَّْثِتِني     
  ـرٍَّة  و ِلَجاِمِطِم أِسـَرو جنـا ِب   َتَرَك اأَلِحـبََّة َأْن ُيقاِتَل ُدوَنهم     

 يمامل

حسان بن 
 75 ثابت

 32   النابغة ياِماحَل ِرِفْثَتْسامُل َضِبْري َمِقتَّو َت      ُهَل َباَلال ِك ْنى َمَلَع اُبَئو الذُِّدْعَت
بن  مسلم مَاالزال للمال و األعداء َظالَّ         املاُل و األعداُء من يده    َتَظلََّم

 74 الوليد

 قاِمكما تزداد أنت على الّس             نًاْسيزيد ُح لو كان املريُض 
 75 / ِمسـااجِل عِمه من الّنشكايُت        إذن وُعدَّْت       املريُض يَدملا ِع 

 937 املتنيب ياِمَما ِزَهِدو يف َي ْتاَروال َس        ي   اِلَيا اللََّهـَتيَئِشَم ْتـَغَلوما َب
 943 بشار اِمَمَخَلِل الَغ ْنِم ِسْمُبُدوَّ الشَّ              ِهْيَلَع ْتَبَقَتما اْن ُءْوَض َكا َلَدَب
 07 جرير َغَماِم ُمُتوِن ْنِم َردََّحَت  َبَرٌد             ُهنََّأَك رٍَّغى َأَلَع اُكَوي السِِّرْجَي

ابن  ِمِجاَليَق الَعِقا ال َناَيَطُرغاَء امَل               ِهاِتيف َجَنَب نََّأ الَِّإ ُرْحالَب َوُه
 945 الرومي

 945 األعشى ِمالدَّ َنِم اِةَنُر الَقْدا َشِرقْت َصَمَك        َتُهَأَذْع ْدي َقِذالَّ ِلْوالَقوَتْشَرُق ِب
ـًا َكِفْعِل         ُهَدْحي َونَِّغهبا ُي اَبَبى الذَُّرو َت   امُلَتَرنِِّم ِباِرالشَّ َهِزج
 09 عنترة اأَلْجَذِم اِدَنِفْعَل امُلِكبِّ على الزِّ         ـِهاِعَرِذِب ُهِذَراَع َغـِرًدا َيُحكُّ 

 



 

 

079 

 

 اـَمفيه ونظََّ يُِّعْبالرَّ صََّعَر ا      و ماَمَنْمَنامُل يِعِبَي الرَّْشى َوـَرَت َتْسلََأ
 اَما السََّمُهيَُّأ يِهِبْشِر يف التَّْدَأ ْمَلا      َفَهوِرُنِب اَءَمالسَّ ُضْراأَل ِتَكفقد َح

 اـَمُجْنها حتكي لعينيك َأواُرْنفخضرهتا كاجلـو  يف حسن لونه      وَأ
 ٌب هبا  فتبّسـماعج ُهـَلاَخَدنفسه      َت َنْسٍس ملا رأى  ُحِجْرفمن َن
 اَمالورد يف خده َد فأظهر غيَظ      اًلاُوَطى على الـورد اجلينِّ َتَدْبوَأ
 ادََّمو َق اًلْضَف فـزاد عليه الورُد      ُهَضَلشقيٍق ناَزَع الـورَد َف ٍرْهو َز

 ُمـَضرَّما رًاْمَج  ُمْطه      فأظهر فيه اللَّـطم خدَّْلاحلزن َي ِطْرَفو ظل ِل

 امليم

 74 ابن وكيع

  ـْمَعابتــلى اهلل هبا من َز         ُتَحـْم وا يل أهنا باتْتـُمَعَز 
 ْمـَت يَليشتكي البدُر إذا ما ِق      ا    َمما كانت َك َلَمْكاشتكْت َأ

 العباس
بن ا

 األحنف
74 

 ا النَِّعَما َهَدْعمث اْقَتَبْلنا َب بالِبْشِر    اأُلوىل اليت اْبَتَدَأْت     َبَشاَشُتَك ْتاَنَك
 كامُلــْزَنِة  اْسُتْؤِنَفْت ُأوىل َمِخيَلِتها      مث اسَتَهلَّْت ِبَغْرٍب َتاَبَع الدَِّيَما

 77 البحتري
933 

 ِمِقـاَلاحَل زَِّح ُرْيَغ يٍمِمَت َنْيوَب          ًةاَعوَط عًاْمَس ِطْعُي ْمَل ْنَم َنْيَب اَمَف
 44 الشمردل   

أبو َحيَّة  َكفٍّ و ِمْعَصِم: َمْوُصوَلْيِن  ِنَسْحَأِب ُدوَنه الشمُس واتََّقْت    ناعًافألقْت ِق
 النَُّمْيري

73 

  ٌمَقي َساِلي وَحِمْسِجِب ْنوَم            ُمِبَش ُهُبْلَق ْنمَِّم اُهَبْلواحّر َق
 املتنيب

57 
 57  ُمَلو الَق اُسَطْرو الِق سَّْيُف والرُّْمُحلوا    ي    ِنُفِرْعَت اُءَدْيَبوال ُلْيواللَّ ُلْياخَل

 مايل , و ِعْرِضي واِفٌر مل ُيْكَلِم         فإذا َسِكْرُت فإنين ُمستهِلٌك     
 77 عنترة  مشائلي و َتَكرُِّمي ُت فما ُأَقصِّر عن ندًى      و كما َعِلْمِتْوَحو إذا َص

 20 حـامت   ا ـَمَنْمَنُم ابًاَتِك يف رقٍّ َكطَِّخَك       ما      دََّها ُمًيْؤو ُن اًلاَلْطَأ ُفِرْعَتَأ
 940 ديك اجلن اوَمُمْذى َموَد النََّدُمْحَت َمْيَأَرَف               اُتُهُعَف اَءوَج َبَكَرْت َعواِذُلُه

 3 / وِموالرُّ ِجْنالزِّ َماَلَك ُتْعِمحىت َس     ي   ُيْعِجُمِن ِوْحم يف النَُّهُذْخَأ اَلاَزَم
 940 ديك احلن اوَمُسُر وِمـُسالرُّ َنْيَب ْمُهاُلَخَتَف             ْمُلُهاَلْطَأ ْمَعُهْمَطلَّْت َد اُءَضْنَأ

 933 / اَيَلِت احُلُموُل َحِسْبَتها      َدْوًما ِبَأْيَلَة َناِعًما َمْكُموَماَخملا َت
934 
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 ُحبًّا ِلِذْكِرِك؛ َفْلَيُلْمِني اللُّوَُّم            ًةيَذِذَل واِكيف َه َةالَمامَل ُدِجَأ
 امليم

 أبو
 43  الشيص

 949 املتنيب يِمِثَأ َرْيمن ُشرهبا و شربُت َغ     ُت َرِديَّ ِعرسه كفارة     ْلَعَجَف
 945 ابن املعتز ي َفــَذا داٌء َقديـُمـِنْعَد  ى      ــَوى اهَلَلَع ـوُمُلَي ـْنا َمَي
 اَنا َأَهْنِم ٍةيَِّطَعي ِبِنصَُّخَتا     ِلَهِدْعَب ْني ِم, واْحُبِن َكَل دًى, ِف ْرِففاْغ

نونال  

 993 املتنيب
 49 النجاشي      اِنَثَداحَل ُدا َييَهِف ْتَمَر ٍلْجوِر      ٍةيَحِحَص ٍلْجِر ِنُت َكِذي ِرْجَلْيُكْنو

 07 أبو نواس ـاُنَكَم ُهْنَيْخُل ِم ْمَل ُهنََّأَكَف            ُهاُلَثِم وِبُلَمـِلٌك َتَصوََّر يف الُق

امرؤ  ياِنَمَي يِبِسيف َع ـوٍرُبَز ـطَِّخَك     ي     اِنَجَشَف ُهُتْرَصْبٌل َأـَلملن َط
 القيس

20 

  َحْشَيانَا ِرْدا يف اخِلَهِدْخَو ْنِم لَُّظَي     ٌر   َما ويب َقيَهاِدو َح اِتَداِخالَوِب
 املتنيب 

995 

 947 اِنَيَذاهَل َنٌب ِما َضْرالِعَد ُماَلَك          ا     َمنَّوِإ َكِسرٌّ يف ُعاَل ِهلَّوِل
 993 / ِنِبَأ ْمَل اِسللنَّ (ا َنا َأَه ):ْلُقَأ ْمَل ْوَل  يِحَبى َشَوي ِسنِِّم ْعَدمل َي ىًنى َضَرَت

 و قد َطَحنْتُه ِمْرَداٌة َطُحوُن         غالُم َوغًى َتَقحََّمَها َفَأْودى    
  و ليس عليه ما َجَنِت امَلُنوُن      فإْن على الفىت اإلقداَم فيها      

 72 األصمعي

 993 املتنيب يِنَرَت ْمَل اَكـَيي ِإِتَباَطَخال ُم ْوَل     ـٌلُجي َرِننََّأ واًلُحي ُنِمْسِجى ِبَفَك
 اــَنْسُح َكــَلْثيزداد ِم          عليـٍل ـلُّكــان ُك ْوَل 
 َيَوّد لـو كـان ُمـْضـىَن          ـيٍحِحَص ــلُِّك ـاَنَكَل 
 اَنـْزُح الناِس ِصـْل أكمَل          نًاْسُح  النـاِس يا أكـمَل 
 ـىَنْغـــٌه به عنك َأْجَو      يل     اـيَت عـين و مـِنَغ 

 75 ابن وكيع

 73 املتنيب و السَُّنِن ِضْرعند الَف يِّيِبِصعلى اخَل   ْمَمُهاِرَكوا َماُدوىل َباأُل ُمرَاى الِكَقْلَأ
 07 مجيل  َعَرُفوِني ْدوَق ؟اَذَه ْنَم وَنـوُلُقَي     َثِنيَّـٍة      ْنِم عًااِلي َطِنْوَأا ما َرَذِإ
 ا يَنِعَم اُلـَزال َي َكَنْيَعوا      َوَشاًل ِبُرـاَدَغ َكبُِّلا ِبْوَدَغ يَنِذالَّ نَِّإ  
 45 جرير   ؟ايَنِقى و َلَواهَل َنِم يَتِقا َلاَذَم :    ي ِل َنْلو ُق نَِّهاِتَرَبَع ْنِم  َنْضيََّغ  

 52 العدواين يوِنُقاْس ُةاَماهَل وَلُقى َتتََّح َكْبِرْضَأ  ي ِتَصَقْني و َمِمْتَش ْعَدَت الَّو ِإُرْميا َع
 904 أبو متام ِنْيَسي احُلِبَأ رِيِماأَل اِلى َمَلَع        رًيا     ِمى َأَحْضى َأَدالنَّ نَِّإ اَلَأ
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 المـرس األعـفه
 

 الصفـحة اسم العـلم
 935, 33, , 49, 05, 09  (ضياء الدين ) ابن األثري 

933,903,905 
 997, 35 ( خلف)األمحر 

 74 (العباس)  ابن األحنف
 57, 50 (كافور)اإلخشيدي 
 35,992,  52 (ابن غالب اجملاشعي)األخطل 
 33 ( سعيد بن مسعدة) األخفش

 932, 72, 70, 75 (عمر خليفة)ابن إدريس 
 50 أرسطوطاليس
 50 أركيلوكس
 944 (السلمي)أشجع 

 30 (أبو الفرج)األصفهاين 
 75, 30, 35, 23, 20, 29, 47, 02 (عبد امللك بن غريب)األصمعي 
 33 (أبو عبداهلل حممد بن زياد )ابن األعرايب 
 945,  09 ( عبداهلل بن خارجة)األعشى 
 05 ( األودي) األفوه 
 50 ألكيوس
 29,925, 05 , 34,52 ( علي بن حممد)اآلمدي 
 950 ( حممد بن يزيد)األموي 
 90, 95 (عبد اهلل)أمني 

 54 (عمرو بن الرمحن عبد)األوزاعي 
 37, 24 (حممد بن الطيب)الباقالين 
 57 (أبو الفرج)الببغاء 
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 77, 72, 79, 79, 35, 34, 27, 45,23 ( الوليد بن عبيد اهلل) البحتري 
,933 ,937 ,997 ,950 ,957 ,957 
,903 ,905 ,900 ,904 ,902 ,905 
,942 

 32 (الزبرقان)ابن بدر 
 75, 79, 57, 57 ( يوسف)البديعي 
 943, 900, 905, 953, 939, 35 (بشار)ابن برد 
 953, 40 (أبوحفص العدوي)البصري 
 53, 37 ( إمساعيل باشا)البغدادي 
 74 (أمحد بن حيي) البالذري
 93 بنعبد اهلل
 52 هبزاد

 95 (أبو الرحيان حممد بن أمحد )البريوين 
 35 (شاعر جابر بن ثابت) تأبط شرا
,  35, 33, 27, 23,29, 47,  44, 05 (أوس بن حبيب)أبو متام 

57 ,79 ,79 ,72 ,77 ,72,937 ,937 
,997,953,959,950 ,903,905 ,904 
,905,944 ,942 

 54 ( أبو زكرياء حيي بن أيب حسان)التنيسي الشامي 
 30,32 (حممد علي الفاروقي)التهانوي 
 02 اليشكري التوأم

 33 (أبو حيان)التوحيدي  
 934, 77, 73, 42, 44,  52, 54 ( حسان)ابن ثابت 

 70, 54 (أبو منصور عبدامللك بن حممد)عاليب الث
 09, 35 ( أبو عمرو عثمان بن حبر)اجلاحظ  
 47, 40,45, 07,07, 05, 03, 03, 52  (القاضي علي بن عبد العزيز)اجلرجاين  

,20 ,27 ,39 ,37 ,37 ,73 ,939 
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,930,925 
 52 (أبو جعفر)اجلرجاين 
 37 (عبد القاهر)اجلرجاين 
 32, 34 (ي بن حممدعل)اجلرجاين 
 939, 29, 45, 43, 07, 07 ( ابن عطية اخلطفي) جرير 

 90 ( طاهر)اجلزائري 
 23 ( قدامة)ابن جعفر 
حممد بن عمرو أو حممد بن عبد اهلل بن )اجَلمَّاز 
 (عمرو

993 

 35, 20,  23, 47, 45, 50,42 ( ابن سالم)اجُلمحي 
,32,925 

 923, 77,  55, 95,  30 ,35 (أبو الفتح عثمان) ابن جين 
 945 ( علي)ابن اجلهم 
 55 (عبدان)اجلواليقي 
 27 ( ساعدة)ابن جوؤية 
 35 ( ابن ناظر)اجليش 
, 40, 45, 07, 07, 02, 00, 05, 90 (أبو علي حممد بن احلسن بن املظفر) احلامتي 

29 ,57 ,79 ,75 ,939 ,902,907 ,
923,925 

 32, 07 ( يونس)ابن حبيب 
 جعفر بن محمد بن حمدأ بن حسين)  احلجاجابن 
 (محمد بن

57 

 32 ( حممود فهمي)حجازي 
, 33, 20,  49,  03, 02, 04,  09, 50 (امرؤ القيس)ابن حجر 

77,933 
 27 ( أوس)ابن حجر 
 23 ( علي بن القاسم) احلريري 
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 27,905, 22,  24 (مالك بن أوس بن جرول) احلطيئة
 79, 57, 55, 34, 30 (أبو فراس)احلمداين 
 94 ( إبراهيم)محرو  
  55, 52 (ياقوت)احلموي 

 905,920, 957, 75,  73, 73, 57 (أبو الفضل جعفر بن الفرات )ابن حنزابة 
 55 (محدان بن أمحد بن احلسني اهلل عبد)ابن خالويه 
 952 (نصر)اخلبزرزي 
 97, 90 (ممدوح حممد)خسارة 

 33 (عبد الرمحان) ابن خلدون 
 55  ( أبو بكر حممد)ابن خلف 
 70, 75, 55 (أبوالعباس مشس الدين)ابن خلكان 

 95 (عبد الكرمي)خليفة 
 34, 30 (أبو عبد اهلل حممد بن موسى ) اخلوارزمي 

 75 ( فايز)الداية 
 72 (احلسن بن حممد أبو بكر)ابن دريد 
 35 (اإليادي) أبو دؤاد 
 940 ديك اجلن 
 73, 43,32 ( ابغةالن)الذبياين 
 909, 903, 997, 43 (مسعود بن هنيس بن عقبة بن غيالن)  ذو الرمة
 30  (أمحد بن محدان) الرازي 
 40 ( هارون)الرشيد 

 42, 49, 43, 07, 43, 00,  57, 54 (القريواين)ابن رشيق 
,43 ,45 ,47 ,47 ,23 ,27 ,33 ,39  ,

35 ,37 ,75 ,77 ,939 ,933 ,900 
 903, 909, 950, 999, 77, 73, 23 ي ابن الروم

,907,949 ,945 ,943 ,945 
 905, 70 ( عبد اهلل ) ابن الزَِّبْعَرى 
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 55, 32 (ابن بكار) الزبيدي 
 47,47 (عبد اهلل)ابن الزبري 
 94 (أمحد)زكي 
 43, 57 (كعب)زهري  ابن

 77 (عدي)ابن زيد 
 30 (اجلارود)ابن أيب سبـرة 
 29 (ليأبو ع)السجستاين 

 77 سدوم
 90, 34  (أبو يعقوب يوسف) السكاكي 
 57 (حممد بن عبد اهلل الزاهد اهلامشي)ابن سكرة 

 945 (يعقوب)ابن السكيت 
 75 (َسْلم )اخلاسر 

 27,925, 43, 45,  50 ( زهري)ابن أيب سلمى 
 45 السموأل
 25 ( نصر)ابن سيار 
 945, 97 (بصريقنرب ال بن عثمان بن عمرو أبوبشر) سيبويه
 97 (صربي إبراهيم)السيد 

أبو احلسن علي بن عبد اهلل بن ) سيف الدولة 
  ( محدان

53 ,55 ,57 ,79 ,937 

 94, 95 السيوطي
 30 (أبو حامد  حممد بن أمحد اليزدي)الشافعي 
 35 ( أبو منصور حممد بن حممد الربوي)الشافعي 
 30 شاه جهاين
 77,  09, 03 ( عنترة)ابن شداد 
 97 (أمحد فارس)الشدياق 
 94 ( حممد)شلتوت 
 35 (األزدي احلجر بن أوس بن ثابت)الشنفرى 
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 904, 957, 43 (رزين بن اهلل عبد بن علي بن حممد)أبو الشيص 
 94, 90 (صبحي)الصاحل 

 54 ( يوسف)ابن صبيح 
 77, 55, 52 (خليل بن أيبك )الصفدي 
 55, 52 (مد بن علياحلافظ أبو عبد اهلل حم)الصوري 
 45 ( املفضل)الضيب 
 54 (عنبسة بن إسحاق بن مشر)الضيب 

 05 (علي)ابن أيب طالب 
 70 ( مكي)ابن أيب طالب 
 75, 37 (أمحد)ابن أيب طاهر 

 07 (عنترة بن عكربة)الطائي 
 907, 939, 33  (حممد بن أمحد)ابن طباطبا 

 23, 50 (بدوي أمحد)طبانة 
 45 (بدةع)ابن الطبيب 
 07 ( يزيد)ابن الطثرية 
 53 (أبو القاسم احلضرمي)الطحان 
 54 (عبد اهلل بن احلسن)ابن طلحة 
 33 (أبوعمرو بن أيب احلسن)الطوسي 

 70  (حممد الطاهر)ابن عاشور 
 949, 939, 75, 57,  25, 29 (الصاحب إمساعيل)ابن عباد 

,947,925 
 90 (الباقي ضاحي)عبد 

 933,925,  74, 70, 03, 54, 50 ( طرفة)ابن العبد 
 55 ( رمضان)عبد التواب 
 72 (ابن أخ األصمعي)عبد الرمحن 
 34,  47 أبو عبيدة 
 907, 42 (القاسم بن إمساعيل إسحاق أبو)أبو العتاهية 
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 70, 55, 53, 55  (الصاحب كمال الدين عمر بن أمحد)ابن العدمي
 905,953, 937, 72, 75, 55, 53, 55 (حممد بن عبد اهلل بن فهد)العزام 

 30 (احلافظ بن حجر)العسقالين 
 37,925,920, 25, 03, 57, 52 (أبو هالل)العسكري 
 34 (ابن نـوح)العطاردي 
 944, 940, 73 (علي بن جبلة )العكوك 
  35, 33, 25, 02 (أبو عمرو)ابن العالء 
 933 ( حيي بن محزة)العلوي 
 53  (عبد الرمحان أبو حممد) وابن عمر
 35 (فضل اهلل)العمري 
 939, 75,  73, 29 (أبو سعد حممد بن أمحد) العميدي 
 30 ( سلمة)ابن عيا  

 923 (عبد اهلل بن حممد )ابن أيب عيينة 
 54 (عباس بن عمرو)الغنوي 
 34 (أبو نصر حممد بن حممد بن طرخان )  الفارايب

 94, 95, 30 (أمحد)ابن فارس 
 95 (أبو علي)رسي الفا

 95 (اخلليل بن أمحد)الفراهيدي 
  939, 34, 30, 35, 29, 47, 43,  44 (مهام بن غالب)الفرزدق 

,994 ,992 ,997,953 
 77, 55,75 ( أبو منصور احلليب)ابن القارح 
 35 (كمال الدين عبد الرزاق)القاشاين 

نور الدين علي بن عثمان بن )القاصح العذري 
 (حممد

30 

 32, 34, 45,  44, 03, 09, 52, 50 (أبو حممد عبد اهلل بن مسلم)ابن قتيبة 
,935 

 03, 55  (أبو احلسن حازم)القرطاجين 
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 05 (اخلطيب)القزويين 
 25 (خالد بن عبد اهلل)القسري 
 90 (سلمان)قطاية 

 35 (أبو العباس أمحد بن علي ) القلقشندي 
 40 ابن أيب قيس 

 77,997, 45, 49, 43, 07 (عزة) كثري 
 22 ( جوليا)كريستيفا 
 32 (أبو البقاء أيوب بن موسى ) الكفوي 
 30 (أبو يوسف يعقوب بن اسحاق ) الكندي 
 30 ( دارسته)الالهوري 

 05 (ابن ربيعة العامري )لبيد 
 22 ليتش

 54 ( بشر)ابن مالك 
 937, 77 ابن مباركشاه 

 35,37, 30 (أبو العباس)املربد 

 ( أبو الطيب) املتنيب 

43,49 ,42 ,29 ,25 ,35,50 ,52 ,55 
,57 ,57 ,73, 79,75 ,72 ,73 ,75 
,77,77  ,73,79 ,70,935 ,937 ,937 
,993,999 ,995  ,994 ,992 ,993 
,995 ,959 ,955 ,954  ,952 ,953 
,955 ,957 ,957 ,903 ,909 
,905,900 ,904 ,903 ,905 ,907 
,907 ,943 ,949 ,945 ,940 ,944 
,942,943,945,947,947,923,9929 

 992, 29 (أبو عبيد اهلل حممد بن عمران)املرزباين 
  43 ( هشام)املرئي 
 23, 05 (أمحد)مزدور 
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 47 (معن بن أوس)املزين 
 997 (زهري بن علس)املسَّيب 
 72 املشهداين
 47, 47 (ابن أيب سفيان ) معاوية 
 905, 997, 995, 932, 77, 73,  74 (عبد اهلل)ابن املعتز 

,945 
 53 ( صر املهنا بن علي املهنانأبو )املعري 

 905, 953, 997,995, 43,44,34, 07 ( مجيل)ابن معمر 
 97, 92 (عبد القادر بن مصطفى)املغريب 
 00 (حممد)مفتاح 
 95 ( مجيل)املالئكة 
 00 ( حممد)مندور 

 07,900 (أبو الفضل حممد مكرم ) ابن منظور 
 945, 57,72, 57, 53, 52 (محدأبو احلسن علي بن أ)املهليب 
 35 ( إسحاق)املوصلي 
 24 (الرمَّاح)ابن ميادة 
 70 ( هالل)ناجي 
 942, 944, 905, 953, 997, 77, 55 (أبو العباس) النامي 

,947 
 49 (أصحمة ملك احلبشة )  النجاشي 

 957, 997, 937, 72, 75, 55 (حممد يوسف)جنم 
 22 ( مفيد)جنم 

 52  (أبو إسحاق إبراهيم) النجريمي 
 52 (أبو يعقوب يوسف بن يعقوب)النجريمي 
 54,53 (أبو حممد البصري)ابن النحاس 

 70 ( حسني)نصار 
 94 ( مصطفى)نظيف 
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 53 (ابن املنذر)النعمان 
 54 (أبو بكر التنيسي)النقا  
 73 (أبو حية)النمريي 
  77, 77, 35,74,  23, 07, 07, 09 (هانئ بن احلسن)أبو نواس 

,933 ,932 ,997 ,953 ,902 ,944 
 932 (حممد مصطفى)هدارة 
 27, 20 (أبو ذؤيب)اهلذيل 
 53 ( أبو سعد أمحد بن حممد)اهلروي 
 30  ( حممد أحسن البلكرامي)اهلندي 
 50 هوراس
 923, 77, 57 (أبو طالب سعد بن حممد)الوحيد 

 25 (حممد بن عمر بن مظفر بن عمر) ابن الوردي
 90 ( يوسف)وغليسي 

  (أبو حممد احلسن بن علي بن أمحد)ابن وكيع 

05 ,29 ,55 ,50 ,54 ,52 ,53 ,55  ,
,57 ,73  ,75 ,70 ,74 ,72 ,73, 75 
,77  ,73,79 ,70 ,75 ,933,939 
,935 ,934,930,932,933,937 ,937 
,993,999 ,995  ,994 ,992 ,993 
,995 ,959 ,955,950 ,954 ,952  ,

955 ,957 ,957 ,903 ,909 ,905 ,
900,904, 903,902 ,905 ,907  ,
943 ,949 ,945 ,940 ,944,942 
,943 ,947 ,923,929 

 50 (حممد بن خلف)وكيع 
,74,955,957,944,943,945,947 ( مسلم)ابن الوليد 

923 
 90 (عبد الكرمي)اليايف 
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 44 (الشمردل)الريبوعي 
 32, 35 (حممد بن إسحاق)ن يسار  اب

 34, 30 أبو اليقظان
 07 ( مهلهل)ابن ميوت 
 53 (ابن سعيد)ابن يونس 
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 909...................(نصفامل) يف ثنايا  املتعلقة بالسرقة نقديةالصطلحات امل -5-5
 
 



 

 

 

 
 136....................................يف التَّْسِريق" ابن وكيع"اليت اعتمدها املعايري / 3

 903....................................... الواقعي و املعيار املعيار املنطقي -0-9
 907...................................................... املعيار الديين -0-5
 907..................................................... املعيار اللغوي -0-0
 943.................................................... لبالغياملعيار ا -0-4

 141..................................................... "ابن وكيع " مآخذ على / 4
 149.............................................................................خاتــمة

 152 .................................................................قائمة املصادر واملراجع
 162..........................................................................فهرس اآليات

 163.................................................................... فهرس املصطلحات
 165.........................................................................رفهرس األشعا

  178.........................................................................فهر س األعالم
 

 
 


