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 األدبّیة في الخطاب الّنقدّي البالغّي القدیم الّسرقات الّشعرّیة وسؤال  

القاهر  "دالئل اإلعجاز" و" أسرار البالغة" لعبد  من خالل مؤّلفيْ 
 هـ) 481(ت الجرجانيّ 

 

 

 

 : صملخّ 

"الّتناّص  عالقة  ِاكتشاف  املقال  هذا   �� البالغّية  حاولنا  الّنقدية  الّدراسات   �� عر�ة 
ّ

الش بالّسرقات   "

ت مح�ومة با�حّددات  
ّ
عرّ�ة ظل

ّ
القديمة، ذلك أّن الّرؤ�ة الّنقدّية ل�جرجا�ي ال�ي تناولت مبحث الّسرقات الش

عرّ�ة ال�ي ينفتح ��ا  
ّ

الّنّص  ا�جمالّية والفّنية و�� �عا�ج الّسرقة معا�جة بالغّية بحثا عن م�ان األدبّية والش

 ع�� نصوص أخرى و�تفاعل معها لتظّل ممارسة الّنّص إنتاجّية لها قدرة تفج�� املتداول واملش��ك.  

 . الّسرقات، األدبّية، التناّص، اإلنتاجّية، الّتفاعل :ال�لمات املفاتيح 

 

Abstract: 
Plagiarism focuses on originality We tried in this paper to explore the correlation between 

plagiarism and intertextuality in classical Arabic critical rhetoric. For instance all January’s 
vision about the issue was confined to the poetic and aesthetic fields while treating plagiarism 
rhetorically just to define its aesthetic and poetic point, lie. As a result, texts open up on one 
another and merge interactively to keep text practice productive and fruitful to be able to 
dichotomize the regular and common. 

Keywords: plagiarism, intertextuality, productive, interactively. 
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 : هیدتم

عر�ّ 
ّ

الّسرقات الش �� إطار ا�شغالنا �سؤال  ِا�شغالنا بمتا�عة نظرّ�ة    1ةيندرج اهتمامنا  فــي إطار  يندرج 

عرّي العر�ّي ومحاصرة وجـــــــوه أدبّيتھ بناء ع�� طر�قة تفاعلھ مع
ّ

عرّي الّسابق عليھ،  اإلبداع الش
ّ

  الّنموذج الش

 
ّ
 ت مسألة الّسرقة علـــى ِامتداد ا�خطــــاب الّنقدي سؤاال فنّيا  ومدى محافظتھ ع�� م�ّوناتھ الفّنية. وقد ظل

عراء و�براز مظاهر تجار��م اإلبداعّية  
ّ

عتِ��ت الّسرقات ســــــؤاال بالغّيا َيرمـــــــي إ�� إنصاف الش
ُ
وجمالّيا، إذ ا

ـرقات  2وتخليصها من أسر سؤال األخالق والّسياسة
ّ
عر�ـــــة �انت وسيلة لتجر�ح الشعراءناهيك أن الســـ

ّ
. 3الش

 
راء فيهما جميعا. ـــــالسرقُة بكسر الورُق ــــــم الس� ــــــاالسو ،َسَرًقا بالتحريك سرق "َسَرَق منه ماال ي ـ ف  َسَرَق: من الفعل:اسم  رقةالسّ  -1
ي استمع مستخفيا.  ،استرق السمعو

ٔ
) .  مادة: سرق  ،الصحاح ،الجوهري ذا اهتبل غفلته لينظر إليه. (إ ،ُيسارق النظر إليه و: هيقالوا

خذ منه ما ليس له، ،ى حرز ــارق عند العرب من جاء ُمسَتترا إلفيقول : السّ  ،ما شابههاورقة رق ابن منظور بين السّ ـــــيفو
ٔ
خذ م فا

ٔ
ن  ــفإن ا

بهذا يجد الباحث نفسه   ).سرق  :مادة ، لسان العرب(. غاصٌب   وــــــــــــــي يديه فه ـــــفإن منع مما ف ،ُمنَتهٌب  وُمسَتلٌب وُمخًتلٌس  وــــاهر فهـظ
مام مجموعة من المصطلحات التي س

ٔ
ن البالغيّ الغصب. وو ،هبالنّ ولب، السّ و الس، ـــرقة منها: االختُتَقارُب السّ ا

ٔ
ين العرب  المالحظ ا

ّن وع السّ ــوا اهتماما ُمتباينا بموضّـــ اهتمقد 
ٔ
نها، من ذلك مثال ا

ٔ
ى ع رقة، كما تباينت مواقفهم بشا

ٔ
ن  ــــــ رقة عن ذكر لفظ السّ ــــابن قتيبة نا

لفاظ عراء االشّ 
ٔ
خذ، والسّ  ثل:م لمسلمين، ُمستبدال إياها با

ٔ
 را مجمال في ــباع. بينما تحدث الجرجاني مختصاالتّ ولخ، اال

ٔ
سرار  كـتابه " ا

خذ (
ٔ
ُيعتبر كالم الجرجاني  وة، تخييليّ ون تقسيم المعاني إلى عقلية ـــ ته عإطار وضعه لنظريّ ي  ـــــالسرقة ) ف البالغة " عن مفهوم اال

سيس
ٔ
ّنه لم يضع تعريفا ضـــــا في هيّ تا

ٔ
 ـــــذا الباب، مع ا

ٔ
شار إليها في سياق كالمه المجمل،  وابطا للمصطلح ا

ٔ
غيره من المصطلحات التي ا

ن البالغييّ  والمهم هو. االستعانةواالستمداد، واالقتداء،  ي منها:ــــالتو
ٔ
ن ندرك، ا

ٔ
ى  ـــوى عل ـــــن العرب لم يتفقوا في مصطلحاتهم، سا

خذ 
ٔ
ّنهم افترقوا غاية االفتراق في باقي المصطلحات.  ، لخالسّ ومعنى اال

ٔ
هكما ا

ٔ
ّن اال

ٔ
كيد على قدم  وياق، هم في هذا السّ ـــــــعلى ا

ٔ
التا

ي
ٔ
 ،"ة العالقات النصيّ  "الظاهرة، ا

ٔ
قاد في ضبط تباين النّ و ،ياتإن اختلفت المسمّ واصطالحا، ووص ممارسة ـــصتداخل النّ  وا

 المصطلح .
ن الّسرقات الّشعرّية استقّرت عند بعض  تكشف مضامين المدونات الّنقدية العربّية القديمة، -2

ٔ
خالقّيا  ا

ٔ
الّنقــــاد بوصفها سؤاال ا

ن نعود تمثيال ال حصرا إلـى كـتاب: الرسالة الموضحة،
ٔ
ن الّدافع الذي يحّرك الحاتمّي فـــي مساءلة  وسياسّيا. ويكـفـــي ا

ٔ
حتى يّتضح لنا ا

ن رسالته كانت إرضاء لرغ
ٔ
بة الوزير المهلبي الذي تقاعس  المتنّبي في شعره، إّنما كان دافعا سياسّيا، ولم يكن فنّيا خالصا. بدليل ا

 المتنّبي عن مدحه .  
ساء التوّصل إلى استنزاله عن عرفه، ولم يوّفق الستمطار 

ٔ
ي الوزير المهلبي) وا

ٔ
بو الطّيب عن خدمته (ا

ٔ
وفي هذا يقول:" لما تثاقل ا

ديمه، ووكلني
ٔ
جين والعقيان، سامني هتك حريمه، وتمزيق ا

ّ
شعاره، وإحواجه مفارقة   كـّفه. وكانت واكـفة البنان منهلة بالل

ٔ
بتتبع ا

 العراق، (...) وحسبي علم الرئيس بحقيقة الحال 
بيبة بما قصــــرت عــــــن جملته همم الرجال".(الّرسالة الموضحة،  ما  2،3صوصــدق المقــال وتبرير الفعــال ونهوضــي فــي حدثــــان الش�

ٔ
) ا

ف كـتابه المنصف فـــــي نقد الشعـــر و بيان سرقات المتنّبي ومشكل شعره، بإيعـــاز من دوائر الّسلطة
ّ
ل
ٔ
التـــــــي   ابن وكيع التنسيني فقد ا

قام بمصر.
ٔ
بقة الحاكمة  كانت معادية للمتنّبي حين ا

ّ
ثار حقد ابن حنزابة لترّفعه عن مدحــــه. وحين غـــــادر مصر هاجيا كافورا والط

ٔ
فا

كملها. (محي الدين صبحي، نظرية الشعر العربي من خالل نقد المتنبي فــــــــي القرن الرابع الهجري، الدار العربية للكـتا
ٔ
ب، تونس با
 40ص . 1981، 1ط
بــــــي الطيب  -3

ٔ
ن الّنقد الذي دار حول شعر ا

ٔ
ارتبطت الّسرقات الّشعرية فــي الكـثير من جوانبها بتجريح الّشعراء. من ذلك مثال ا

ن بالنّ 
ٔ
هـــداف سياسّية وشخصّية، كما هــــــو الّشا

ٔ
سبة إلى الحاتمــــّي وابن  المتنّبي كان فـــــــي مجمله وسيلة غير فنّية استعملت لتحقيق ا

بي تّمام وغيرهم، بهدف الحــــــّد من شهرتهم الفنّية  
ٔ
بي نّواس وا

ٔ
وكيع التنيسّي والعميدّي. كما وظف لتجريح جهابذة الّشعراء كا

لفينا هذا الّنقد يدخل جانبا مهّما مـــــــن الّتفاعل مع الّتراث الفنّي ال والتحامل والجور عليهم.
ٔ
قديم ضمن الّسرقة، دون تمييز  وهكـــــذا ا

بين المحمود والمذموم في هذا الباب. بل دون "إنعام الفكر، وحسن النظر، والتحّرز من اإلقدام قبل التبين والحكم إال بعد الّثقة،  
ار بالجور  (...) وقد تحّمل العصبّية فيه العالم علـــى دفع العيان، وجحد المشاهدة، فال يزيد على الّتعرض للفضيحة واالشته
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ة �� معا�ج��ا للعالقات الّنّصّية، وهــــي  
ّ
وغاية إثارتنا لهذا املوضوع هو معرفة طبيعة الّرؤ�ة الّنقدّية العر�يـــ

ف 
ّ
نا عند  تنأى بالّسرقة عن سؤال األخالق والّسياسة ل��تّم ��ا سؤاال بالغّيا وأدبّيا. ومن هـــــذا املنطلق، توق

ر�قة ال�ي حّول ��ا ا�خطـــاب الّنقدّي  
ّ
مســاهمة عبد القاهر ا�جرجا�ّي �� القرن ا�خامس ال�جرّي لتبّ�ن الط

البال�ّ� مبحث الّسرقات من دائرة الّسياسة واألخالق إ�� مجال الّدراسة البالغّية واألدبّية الّصرف. إجابة  

امل  الفّ�ي  املبدأ  هو  ما  املركزي:  الّسؤال  العر�ّية  ع��  الشعرّ�ة   �� استقر  كما  األد�ّي  النّص  بناء  فـــــي  م 
ّ

تحك

 القديمة؟  أهــــــــو اإلبداع املعتمد ع�� الغرابة أم الّتوليد املؤّسس ع�� الّتفاعل ب�ن الّنصوص؟

 : صورة المعنی بین الّتماثل واالختالف في طرح الجرجانّي -1

ھ " ليس ألحد من   بعض،ال جدال �� أّن اإلبداع العر�ّي ملتبس �عضھ ب
ّ
وآخذ �عضھ برقاب �عض ح�ى إن

الّنقاد    لذلك نوه  .1والصّب ع�� قوالب من سبقهم"  أصناف القائل�ن غ�ى عن تناول املعا�ي ممن تقدمهم،

عرّي الّسابق عل��م.
ّ

عراء ا�جيدين حد مسايرة الّنموذج الش
ّ

و��    العرب بدور ا�حفظ والّرواية �� ت�و�ن الش

عرّ�ة،هذا الّسياق 
ّ

ال�ي اتخذها الّنقاد العرب مدخال نظرّ�ا ملتا�عة حركّية   الفّ�ّي العاّم، �شأت الّسرقات الش

َفْي  
ّ
مؤل قراءة  و�سعفنا  الّسابق.  عري 

ّ
الش النموذج  مع  لتفاعلھ  تبعا  أدبّيتھ  ومحاصرة  عري 

ّ
الش اإلبداع 

 
ّ
اهرة ا�جلّية بالوقوف عند حقيقة الّتوارد ع��  ا�جرجا�ّي الذْين ِاهتّما بظاهرة املعا�ي املش��كة العاّمــــة والظ

عراء جميعهم،   مثل هذه املعا�ي ا�خارجة عن مدار الّسرقة،
ّ

 ألّن املعا�ي إرث جامع ومش��ك �غ��ف م��ا الش

جاعة والّ�خاء أو
ّ

فمثل هذا املش��ك ال فضل   غ�� ذلك.  نحو أن يقصد الشاعر إ�� وصف ممدوحھ بال�

ھ  فيھ لشاعر ع�� آخر،
ّ
ما �� وجھ الّداللة ع�� الغرض أيضا.    مـن املش��ك ال �� عموم الغرض فحسب،   ألن

ّ
و إن

عر وأساليبھ " ال ي�ون االش��اك فيھ داخال  
ّ

فاق �� عموم الغرض ومعانيھ أو�� صور الش
ّ
و�ذلك فإن هذا االت

فاق �� وجھ الّداللة ع�� الغر 
ّ
و�ن �ان مما �ش��ك    ض،�� األخذ و الّسرقة واالستمداد واالستعانة. وكذلك االت

فـــي معرفتھ، املع�ى حكم    الّناس   �� �ان خصوصا  و�ن  فإن حكم ذلك  والعادات  العقول   �� و�ان مستقّرا 

جاعة و�البدر �� الّنور،
ّ

شبيھ باألسد �� ال�
ّ
و�ان ذلك ممن حضرك فــــي زمانك أو �ان    العموم من ذلك الت

املاضية، األزمنة   �� سبق  ال  ممن  مّما  هذا  قوم،  ألن  دون  قوم  بھ  إ��    يختّص  العلم   �� يحتاج  رو�ة  وال 

غة باعتبارها رصيدا جمعيا  .  2"واستنباط 
ّ
ھ بوسعنا أن نماثل ب�ن هذا املش��ك العام وطبيعة الل

ّ
ومن هنا فإن

شائعا الذي �غ��ف منھ الّناس �� كالمهم ومخاطبا��م. فإذا ��ذا املش��ك ينفتح ع�� مفهوم الكفاءة الذي  

ل واالستعمال. ثم إذا أدركنا أن اللغة مواضعة �� جان��ا األك��،يظل  
ّ
يمكننا اعتبار هذه الصور    مجال التمث

وقد أ�حت بمفعول التداول واالستعمال حقيقة و�سيت أصولها األو�� ال�ي انطلقت    �� مجال املواضعة،

 
بــــو الفضل إبراهيم، علي محمد البجاوي،

ٔ
 والتحامل."(القاضي الجرجاني، الوساطة بين المتنبي وخصـــــومه، تحقيق وشرح محمد ا

 . 1966، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركائه، 4ط
بو  -1

ٔ
بو هالل ، الصناعتين :الكـتابة والشعر، تحقيق علي محمد البجاوي، محمد ا

ٔ
. منشورات المكـتبة ضل إبراهيمالفالعسكري ا

 .196ص .1986بيروت لبنان،  العصرية،
سرار البالغة، تحقيق محمود محمد شاكر، مطبعة المدني بالقاهرة، دار المدني بجدة، ط -2

ٔ
، ص  1991، 1لجرجاني عبد القاهر ، ا

314 . 
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ي�ون  .  1م��ا الذي  املش��ك  فإّن هذا  فاقو�ذلك 
ّ
االت فيھ    فيھ  يقع  الغرض، ال  الداللة ع��  حيث وجھ  من 

من   الثا�ي  النوع  أما  والّسرقة.  األخذ   �� يدخل  ال  مما  فهو  ثم  ومن  االختصاص،   فيھ  يّد��  أو  التفاضل، 

واج�� بطلب  و�نالھ  تدّبر،  و  بنظـــر  املت�لم  إليھ  ينت�ي  خاص  نوع  فهو  فيھ  املعا�ي،  يجوز  الذي  هو  و  اد، 

فيھ ب�ن  وأن يق��ي وأن يجعل فيھ سلف وخلف ومفيد ومستفيد،  االختصاص والّسبق والتقـّدم و األولّية،

وأن أحدهما فيھ أكمل من اآلخر، وأّن الثا�ي زاد ع�� األّول أو نقص عنھ و تر��    القائل�ن بالّتفاضل والّتباين، 

 إ�� من�لة �� دون من�لتھ  إ�� غاية أ�عد مـــــــــــن غايتھ،
ّ
علـــــى أّن ا�خاص فـــــي طرح ا�جرجانـــــي ال �ع�ي     .2أو ِانحط

والّتوليد، الّتفتيش  نتيجة  هو  بل  عدم،  من  ابتداعا  بالتحس�ن    بالضرورة  التحـو�ل  مـــــن  ضر�ا  �ع�ي  وهذا 

عر�ة، بتمي��ه ب�ن املعانـــي املش��كة  والز�ادة. هكذا استطاع عبد القاهر ا�جرجانــي بناء نظرّ�تھ فــي املعا
ّ

�ي الش

عرّ�ة “واملعانــــي ا�خاصة أي    أو املتداولة،
ّ

سيما أّن     .3ليدخل بذلك فـــي الســــؤال ا�جوهري سؤال األدبّية "الش

امل مستوى  فـــــــي  العامة  األصول  تقر�ر  حدود  عند  الّسرقة  قضية  مع  �عاملھ  فـــي  يقف  لم  عا�ي  ا�جرجــــــا�ي 

العامة املش��كة والظاهرة ا�جلّية، بل سلك مسل�ا بالغّيا ولسانّيا طر�فا، ح�ن أقّر بإم�انّية الّتفاضل ب�ن 

ــاهر  
ّ
عــــــراء فــــــي مثل هذه املعا�ي املش��كة، يقول الّناقد : " وِاعلم أّن ذلك األّول وهو املش��ك العامّي و الظــ

ّ
الش

ما ي�ون كذلك منھ ما �ان صر�حا  ا�ج�ّ�، والــــذي قلت إّن 
ّ
إن  الّتفاضل ال يدخلھ، والّتفــــاوت ال ي�ّح فيھ، 

ظاهرا لم ت�حقھ صنعة، وساذجا لم �عمل فيھ نقش. أّما إذا ركب عليھ مع�ى، ووصل بھ لطيفة، ودخل إليھ 

ّ�� �� طر�قتھ، واستؤنف
ُ
من صورتھ، واسُتجدَّ    من باب الكناية والّتعر�ض والرمــز والّتلو�ح، فقد صار بما غ

عمل وُ�توصل إليھ   لھ من املعرض، وك��ي من دل� التعر�ض، داخال �� قبيل ا�خاص الذي ُيمتلك بالفكرة والتَّ

نخلـــص مما تقدم أن هذا الّتمي�� ب�ن املعا�ي املتداولة من ناحية، واملعا�ي ا�خاّصة مـن    ."4بالتدبر والتأمل

أخــــرى، �عكس بحق طبيعة عر�ة،   ناحية 
ّ

الّسرقات الش �� متا�ع��ا ملبحث  الّنقدية لدى ا�جرجا�ي،  الّرؤ�ة 

رح الّنقدّي ا�حديث،  
ّ
ومعا�جتھ معا�جة جمــــالّية و�الغّية فر�دة و قر�بة من الّتصّور الّدال�ّ� للّتناّص فــــي الط

اهرة الّنصّية، بما تقـــــوم ع
ّ
ن  انطالقا مـــــن فهم دقيق وعميق �خصوصّية الظ

ّ
ليھ مــن �شا�ل واختالف. وما مك

عبد القاهر ا�جرجا�ي من ِاج��اح مصط�حات ومفاهيم تن�جم و املدخل ا�جما�ّ� و البالغــّي للّسرقات �� 

عر�ة العرّ�ية القديمة، �عيدا عن املدخل األخال�ّ� و السيا��ّي. وقد اهتّم بمفهوم األخذ كبديل للّسرقة  
ّ

الش

اكرة الشعرّ�ة. و تنّبھ هذا الناقد�� الّتعامل مع م�ّونات ال
ّ

إ�� أهمّية الّز�ادة فــي إخراج املع�ى بما من شأنھ    ذ

��م مــــــن الّتفاعل اإليجابـــّي مع نماذجهم الفّنّية الّسابقة.
ّ

عراء عن مذّمة الّسرقة، و�مك
ّ

ويستشهد    أن يبعد الش

ثم يصيبھ آخر   للذي يخاف من ��يء فيحذره  بمثل يضرب  لم يخفھ وهــو"حّرا أخاف ع��  ا�جرجا�ّي  مّما 

 جان�ي كمأة ال قرا " وقد توارد عليھ شاعـــــــران من القدماء وثالث من ا�حدث�ن فقال األّول: (ال�امل) 

 
دبية عند العرب،المصفار محمود، التناص بين الرؤية واإلجراء في النقد القديم، مقاربة محايث -1

ٔ
مطبعة التسفير  ة للســرقات اال

 .    410، ص2000الفني، صفاقس تونس، ط
سرار البالغة، -2

ٔ
 . 340ص الجرجاني عبد القاهر ، ا

فريقيا الشرق، بيروت، لبنـــان ط العمري محمد، البالغة العربية، -3
ٔ
صولها وامتداداتها، منشورات ا

ٔ
 . 351ص 1،1994ا

، دار قتيبة  رضوان الدايةالتنيسي ابن وكيع ،المنصف في نقد الشعر وبيان سرقات المتنبـــــي ومشكل شعره، تحقيق محمد  -4
 .  340،341ص ص ،  1875للطباعة والنشر و التوزيع،
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ر
ً

 وحذرُت من أمر فمَر بجان�ي          لم ُينك�ي ولقيُت ما لم أحذ

 ثّم قال لبيد: (البسيط) 

      
َ
 وال

َ
وَء السَماك واألَسد    أخ��ى ع�� أرَ�َد ا�َحُتوف

َ
 أرهُب ن

 وأضاف البح��ي: ( ال�امل ) 

اهُ 
َ

و�� التجارَب حقها         فيَما أردُت لَرَجوُت ما أخش
ُ
و أن�ي أ

َ
 ل

ويستوقفنا �عليق ا�جرجا�ّي ع�� هذا الّتناول مفاضال " لقد أحسن البح��ّي و ط�� اقتدارا علـى العبارة  

ساعا �� املع�ى
ّ
الثة بالّتطو�ر  ". و�بدو أن  1وا�

ّ
عراء الث

ّ
هـــــــذا االحتذاء هو الذي جعل املمارسة الّنصّية ع�� الش

والّتحس�ن، ح�ى �ادت الّنصوص ا�جديدة أن �عفي ع�� الّنّص القديم، ألّن املع�ى �� الّنّص القديم جاء غفال  

رافة أّن عبد .  2غ�� مصنوع، �� ح�ن جاء �� الّنصوص األخـــرى مصنوعا بالّتفتيش والّتدّبر
ّ
ولعّل مكمن الط

عرّ�ة،
ّ

يجعل املوازنة قائمة ع�� املع�ى �� اكتمالھ الّدال�ّ� و ال    القاهر ا�جرجا�ّي �� إطار معا�جتھ للمعا�ي الش

�� ذلك، فإّن   الّتجاوز. وال �جب  القدرة علــــى  ي��ز  إبداعــّي  �� ثوب  الّسرقة، بل أخرجها  �� مساق  �سوقها 

قدرة ا�خلق، والّسرقة أخذ خال مـــن هذه القدرة، والفرق بي��ما هو الفرق ب�ن الفّنان    االحتذاء " أخذ لھ

 ناقــــــال رديئا
ّ
ناهيك أّن هذا األخذ �� الّ��اية ال يقف عند    ."3والّسارق، فالفّنان ناقل جّيد، والّسارق ليس إال

حق لّنص أو نصوص س
ّ
الال الّنّص  الّنموذج ابقة، بل هو أخذ يتعامل  حدود املسايرة أو مجّرد ِاحتواء    مع 

 �
ّ

ھ بقدر الّتفاعل ب�ن الّنصوص وفقا للقوان�ن الّتحو�لّية، تتج�
ّ
عرّي القديم �عامال تحو�لّيا ونحن نزعم أن

ّ
الش

عرّ�ة ال�ي ينفتح من خاللها الّنّص علـى أ�عاده الال��ائّية مّما يدعونا إ�� عدم الفصل ب�ن مفهوم الّسرقة  
ّ

الش

) �� الّتصّور الّنقدّي البالغــــّي ل�جرجا�ي و مفهوم األدبّية أل��ما يبحثان �� جمالّية النّص من حيث  ( األخذ  

ـــــّص األد�ّي ال يتعالق مع نصوص من نفس ا�جنس األد�ّي الواحد فحسب، بل 
ّ
هو بناء جامع . خاصة أّن النـ

و�ذ تبّ�ن أّن الّسرقة، كما   صوص وتفاعلها.يتعالق أيضا مع نصــوص من أجناس أخرى لي�ون وليد حوار النّ 

ِاستقّرت فـــي طـرح عبد القاهر سؤال بال�ّ� وأد�ّي ف�ّي، الهدف منھ الكشف عــــن أدبّية الّنصوص واملوازنة  

عراء. فإّن ِاحتفال ا�جرجا�ي بالّنظم والّتصو�ر �ان حاسما �� �شييد أفق بال�ّ� و لسانــّي لقضّية  
ّ

ب�ن الش

اعر طر�قا فنّيا ينفذ مـــــن  
ّ

عرّ�ة ال�ي كث��ا ما أرهقت ا�حاوالت الّنقدّية قبلھ، معّبدا بذلك للش
ّ

الّسرقات الش

 خاللھ إ�� ذاكرتھ الفنّية �عيدا عن تجر�ح الّنقاد ومذّمة الّسرقة .

 

 

 

 
 .371ص.  1992، .3الجرجاني عبد القاهر ، دالئل اإلعجاز،تعليق محمـــــــود محمد شاكر، مطبعة المدني بجدة ط  -1
 . 416ص مرجع سابق، المصفار محمود ، التناص بين الرؤية واإلجراء في النقد القديم،  -2
  1975، 2هدارة محمد مصطفى ، مشكلة السرقات في النقد العربي، دراسة تحليلية مقارنة، المكـتب اإلسالمي، بيروت، ط -3
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 : 1نظرّیة الّنظم واألفق البالغي واللسانّي لقضّیة الّسرقات الّشعرّیة  -2

د ا�جرجا�ّي من خالل كتابيھ " أسرار البالغة " و" دالئل اإل�جاز" �� إثبات أن سبيل املعانـي " أن  لم ي��دّ 

هم، ثم تراه نفسھ وقد عمد إليھ البص�� 
ّ
فــــــــــي كالم الناس �ل ترى الواحد م��ا غفال ساذجا عامّيا موجودا 

الصا�ع ا�حاذق، حتــــــى ُ�غرب �� الصنعة،  �شأن البالغة و�حداث الّصور �� املعا�ي، فيصنع فيھ ما يصنع  

الّصياغة  �� العمل، و�بدع   �� يأ�ى     ."2و�دق  ف�ّي  بإ�شاء كالم   
ّ
إال يتّم  أن  يمكن  الّتصـــّور ال  أّن هذا  و�بدو 

عـــري، ال�ي �سّم��ا " الّنظم"، �� 
ّ

شابھ و�حقق االختالف. لذلك يقّر عبد القاهر بأّن طر�قة الّتأليف الش
ّ
الت

��  أس الشعراء  ب�ن  الف�ّي  التفاضل  فقد  ااس  هنا  املش��كة. ومن  العاّمة  املعا�ي  أومن  املأثور،  غ��افهم من 

عرّ�ة، ومن تأث��  
ّ

ِاستطاع ا�جرجا�ّي تخليص املع�ى مــــــــن عقال املضام�ن األخالقّية الّت�جينّية للّسرقات الش

عر. ألن مدار الّنظـ
ّ

عرّ�ة لعمود الش
ّ

شريعات الش
ّ
ــــــم ع�� معا�ي الّنحو، ومعلوم أّن معا�ي الّنحو تنفتح ع��  الت

االستعارة    �� ال�ي  الّنحو"  معا�ي  ألّن  وذلك  عرّ�ة 
ّ

الش الّتجارب  ب�ن  الفروق  وجــــــوه  �عزّز  إبداعّية  فضاءات 

ھ ال  والكناية والتمثيل وسائر ضروب ا�جـــاز من �عدها من مقتضيات الّنظم و ع��ا يحدث و��ا ي�ون، أل 
ّ
ن

ونحن نرّجح أّن   ."3يتصّور أن يدخل ��يء م��ا �� ال�لم وهـي أفراد لم يتوّخ فيما بي��ا حكم من أح�ام الّنحو

باب    �� يدخل  املع�ى،  إ��  قياسا  املع�ى  مع�ى  أو  الّنحوّي،  املعنـى  عن  ا�جرجا�ّي  ب�ن حديث  املع�ى   الّتمي�� 

الّداللة "نصوصّية". مع ما يتعلق باملع�ى من ثبات، وما �سكن مع�ى  والّداللة، ع�� ِاعتبار أّن املع�ى " لغوّي " و 

 املع�ى من تحــــــــّول أو �غّ��. 

 
ــــــرُق والسرقُة بكسر الـــــراء فيهما جميعا.  ،َسَرًقا بالتحريكف "َسَرَق منه ماال يسرق  :اسم من الفعل َسَرَق: الّسرقة -1 واالســــــم الس�

ي استمع مستخفيا. ويقال: هو ُيسارق النظر إليه،
ٔ
إذا اهتبل غفلته لينظر إليه. (الجوهري، الصحاح، مادة: سرق) .   واسترق السمع، ا

خذ مــن   ويفـــــرق ابن منظور بين الّسرقة وما شابهها، فيقول :
ٔ
خذ منه ما ليس له، فإن ا

ٔ
الّسارق عند العرب من جاء ُمسَتترا إلــى حرز، فا
بهذا يجد الباحث نفسه   سرق). ظـاهر فهــــو ُمخًتلٌس وُمسَتلٌب و ُمنَتهٌب، فإن منع مما فـــــي يديه فهــــــــــــــو غاصٌب. (لسان العرب، مادة:

مام مجموعة من المصطلحات التي 
ٔ
ن البالغّيين العرب   سُتَقارُب الّسرقة منها: االختـــالس، والّسلب، والّنهب،ا

ٔ
والغصب. والمالحظ ا

ى عــــن ذكر لفظ السّ 
ٔ
ّن ابن قتيبة نا

ٔ
نها، من ذلك مثال ا

ٔ
ـّوا اهتماما ُمتباينا بموضــوع الّسرقة، كما تباينت مواقفهم بشا رقة عــــــن  قد اهتمــ

لفاظ مثل:الّشعراء المسلمين، ُمستبدال
ٔ
سرار    إياها با

ٔ
خذ، والّسلخ، واالّتباع. بينما تحدث الجرجاني مختصــرا مجمال في كـتابه " ا

ٔ
اال

خذ (السرقة ) فـــــي إطار وضعه لنظرّيته عـــن تقسيم المعاني إلى عقلية وتخييلّية، وُيعتبر كالم الجرجاني  
ٔ
البالغة " عن مفهوم اال

 
ٔ
سيسّيا في هـــــذا الباب، مع ا

ٔ
شار إليها في سياق كالمه المجمل، تا

ٔ
و غيره من المصطلحات التي ا

ٔ
ّنه لم يضع تعريفا ضـــــابطا للمصطلح ا

ن البالغيّين العرب لم يتفقوا في مصطلحاتهم، ســـــوى علـــى   االقتداء، واالستمداد، واالستعانة. والمهم هو والتــــي منها:
ٔ
ن ندرك، ا

ٔ
ا

ّنهم ا 
ٔ
خذ والّسلخ، كما ا

ٔ
كيد على قدم معنى اال

ٔ
هـــــــم في هذا الّسياق، هو التا

ٔ
ّن اال

ٔ
فترقوا غاية االفتراق في باقي المصطلحات. على ا

و تداخل الّنصـــوص ممارسة واصطالحا، وإن اختلفت المسّميات،
ٔ
ي" العالقات النصّية "،ا

ٔ
وتباين الّنقاد في ضبط  الظاهرة، ا
 المصطلح .

 . 422-423ص،مصدر سابق،  ،الجرجاني عبد القاهر، دالئل اإلعجاز -2
 . 300، صالمرجع نفسه -3
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غة والّداللة فـــــي  
ّ
وعليھ فإّن الّتفر�ق ب�ن " املع�ى ومع�ى املع�ى "�� طرح ا�جرجا�ّي هو تمي�� ب�ن املع�ى �� الل

ر ع�� عمق مع�ى املع�ى كداللة نصوصّية    ـــى والّداللة،ور�ما ي�ون تفر�ق عبد القاهر ب�ن املعنـــ  األدب.
ّ

مؤش

غوّي و سطحّيتھ.  مفتوحة علــــــــــى ال��ائّية اإلنتاج و االبتناء،
ّ
 �� مقابل جاهز�ة املع�ى الل

و�ذ تبّ�ن أّن ا�جرجا�ّي قد قّدم مفهوما جديدا للمع�ى، عقده ع�� املع�ى ا�خاّص الذي ال يمكن أن يتحّقق  

بت  أّن عبد  إال  اعر، خاصة 
ّ

للش املعنوّي  الّتّفّرد  بذلك حرّ�ة  أعطــــى  ال�لم. فقد  �� معا�ي  الّنحو  � معا�ي 
ّ

و�

ــي النحو واملع�ى �� الّزخرفة واملعنــــى  القاهر قد "تواردت �� ذهنھ خواطر متشابكة عن العالقة ب�ن املع�ى فــ

عر، و�عبارة أخـــــرى، شعر بصل 
ّ

 ."1ة غامضة ب�ن هذه ا�جوانبفــــي جمالّيات الش

و�ل ) 
ّ
ار: ( الط

ّ
 ولتوضيح ذلك، أورد ا�جرجا�ي بيتا لبش

َواكُبھ 
َ
يٌل َ�َ�اَوت �

َ
سَيافَنا ل

َ
وسنا           َوأ

ُ
اَر الّنقع فوَق ُرؤ

َ
 �أّن مث

ار لم يحضر معا�ي هذا ال�لم عار�ة من معا�ي الّنحو، و نفى أن ي�ون قد أورد "  
ّ

�أّن" فـــي  فأقّر أّن �ش

ر �� "مثار الّنقع" من غ�� أن يكـــون قد  
ّ

شبيھ منھ ع�� ��يء، وأن ي�ون قد فك
ّ
نفسھ دون أن يقصد إيقاع الت

وسنا" من غ�� أن ي�ون قد أراد أن يضيف "فـــوق" إ�� الّرؤوس،  
ُ

ر �� "فوق ُرؤ
ّ

ا�ي، وفك
ّ
أراد إضافة األّول إ�� الث

يل من دون أن ي�ون  و�� األسياف من دون أن ي�ون أراد عطفه
ّ
ا بالواو ع�� "مثار"، وأن ي�ون قد فكّر فـــي الل

شبيھ
ّ
الت مـــــــن  أراد  الذي  يل 

ّ
لل صفة  ا�جملة  يجعل  ثم  ل�أّن،  خ��ا  يجعلھ  أن  ار    .2أراد 

ّ
�ش أتم  فقد  و�ذلك 

 من الّدقة  
ّ
شبيھ، وغّ�� من هيئة الّسيوف املسلولة من أغمادها و�� �علو وترسب، وكـان لهذه الّز�ادة حظ

ّ
الت

اعر ما لم يراعھ غ��ه، كقول املتن�ي:(الطـــــو�ل) 
ّ

 ولطف الّتأث�� را�� ��ا لش

ُتُھ ��
ّ
سن

َ
 جانَب�َ�ا ال�واكُب  َيُزور األعادي �� سماء َ�َجاَجة               أ

 أو قول �لثوم بن عمرو:(ال�امل)

وق أرؤسهم              َسقفا �واكُبُھ البيُض املبات�ُ� 
َ
ها من ف

ُ
ب�ي َسَنابك

َ
 ت

يل، فقد حكــــــم عبد 
ّ
شابھ ب�ن هذه الّنصوص �� �شبيھ ملعان الّسيوف �� الغبار بال�واكب �� الل

ّ
فرغم الت

ـ
ّ
بالّتفوق ألن ار 

ّ
الع�ن ل�حركة ا�خارجية  القاهر لبش ا�ع�اس حركة  شبيھ حركة داخلّية هـــي 

ّ
الت  �� ـــھ أحدث 

ع�� نحو أثبت من خاللھ ا�جرجا�ي أّن    3والتقاط مظاهرها و�خراجها من حّ�� الّتصور إلـــــى حّ�� الّتصـــــو�ر

خ��ة الفنّية وا�جمالّية. هذه  ممارسة النّص تظّل إنتاجّية، لها قدرة تفج�� املتداول واملش��ك اعتمادا ع�� ا�

ا�خ��ة ال�ي من شأ��ا أن تن�اح عن النسق البال�ّ� لصورة نمــــوذجّية مس��لكة، و�عيد بناء م�ّونا��ا األصلّية  

أهم   أحد  يظل  شبيھ، 
ّ
الت علـى  بالبناء  ا�جرجانــــي  القـــاهر  �سّميھ عبد  ما  أن  أك�� شعرّ�ة. ونحسب  �جعلها 

عرّي. املعاي�� الفّنّية ال
ّ

 �ي تتحّقق ��ا املزّ�ة البالغّية للكالم الش

 

 
ندلس، بيروت -1

ٔ
 .ناصف مصطفى، نظرية المعنى في النقد العربي، دار اال

 .315الجرجاني عبد القاهر، دالئل اإلعجاز، ص -2
 . 420ص كرجع سابق، المصفار محمود، التناص بين الرؤية واإلجراء في النقد القديم -3
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ٔ
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عر�ة، ظلت مخلصة  
ّ

نخلص مّما تقدم أّن هذه الّرؤ�ة الّنقدية ل�جرجا�ّي ال�ي تناولت مبحث الّسرقات الش

ِاستجّد   قر�بة مما  الّسرقة معا�جة بالغّية  �عا�ج  ا�جمالّية والفّنية، وهـــي  للمحّددات  ُجّل جوان��ا  فـي  فـــي 

ـّي بوصفھ ضر�ا من املراوحة ب�ن اإلثبات و  
ّ
الّدراسات الّنصّية ا�حديثة، من تناول ملستو�ات الّتداخل الّنصـ

. هـــــذا فضال عن تأكيد ا�جرجا�ّي علـى أّن تنامي الّنّص جمالّيا وداللّيا ال  1الّنفي كما تقول جوليا كرستيفا

بتقنّيات �عب��ّية خاصّ 
ّ
عرّ�ة، لسبب رئيس وهو أّن عبد القاهر  يمكن أن يتحقّق إال

ّ
ة ترسم للّنّص دالالتھ الش

سبة إ�� اآلمدي أو
ّ
أن بالن

ّ
غ��ه مـن الّنقاد. بل ِاهتم    لم يبحث �� الّداّل وحده وال �� املدلول وحده كما هو الش

اإلشـــــ الّنّص  وســائل  ِانتظــــام  طرق  �شمل  التـــي  بي��ما،  املتبادلة  العالقات  لتحقيق  �شبكة  وا�جازّ�ة  ــارّ�ة 

 فاعلّية داللّية وجمالّية مم��ة.
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