
 هـ4443-م  2022. لسنة  2الثاني ملحق  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 
1071 
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 :الممخص
يعد االتباع واالخذ  او ما عده بعض النقاد بالسرقة مف الموضوعات التي تناولتيا كتب الموازنة و 
المفاضمة بيف الشعراء ولقد كاف تركيزنا في ىذا البحث عمى  كتابي الموازنة بيف ابي تماـ والبحتري 

اسات النقدية قديمًا لآلمدي والوساطة بيف المتنبي وخصومو لمجرجاني لما ليما مف اثر كبير في الدر 
وحيثًا،  بعد تسميط الضوء عمى  جذور واصوؿ الموازنة عبر العصور واراء النقاد فييا كأحد المناىج 

 -بعد تتبع اراء النقاد -النقدية التقويمية القائمة عمى المفاضمة بيف الشعراء والنصوص ،محاوليف 
بالمفيـو العاـ والمطمؽ واف تشابيت االلفاظ القوؿ : باف االتباع واالخذ مف شعر الغير ال يعد سرقة 

في بنية النص الشعري ،بؿ يمكف عده مف التعالؽ النصي القائـ عمى دراسة التشابو والتداخؿ بيف 
النصوص االدبية المختمفة ،.حيث اف النص كثيرًا ما يكوف متشربًا أو منبثقا مف نصوص اخرى 

فقد وجد النقاد مجااًل واسعا لالشتغاؿ عمى ىذا النشاط  مماثاًل ليا او متحواًل عنيا في سياقات شتى،
 -كما يراىا ابف قتيبة وغيره مف النقاد –النقدي ، وحيث اف التداخؿ أو المراوغة أو االتباع واالخذ 

قضية نقدية تستند عمى معايير قويمة ناتجة عف دراية ودربة نقدية وسعة اطالع، لذا فقد جاءت فكرة 
مى ىذه القضية  ضمف منيج الموازنة الذي  يعد مرحمة مف مراحؿ النقد ىذا البحث لموقوؼ ع

 التقييمي العربي سيما في العصر العباسي الذي شيد تطورًا واسعًا في الشعر واالدب.
 الكممات المفتاحية: ) الموازنة المنهجية، البحتري، النصوص االدبية(.

Balancing a Critical Approach (Following and Taking the Abbasid 

Poetry as a Model) 

Farah Fouad Mahdi 

College of Arts/ Imam Al-Sadiq University, peace be upon him. 

Abstracts: 

Following and taking, or what some critics considered theft, are among the 

topics dealt with in the books of balancing and comparison between poets. 

Shedding light on the roots and origins of budgeting through the ages and the 

critics’ opinions about it as one of the critical evaluation approaches based on 

the comparison between poets and texts, trying - after tracing the critics’ 

opinions — to say: that following and taking from others’ poetry is not 

considered stealing in the general and absolute sense, even if the words are 

similar in the structure of the poetic text Rather, it is possible to count a 

number of textual interrelationships based on the study of similarities and 
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overlap between different literary texts, as the text It is often imbibed or 

emanating from other texts similar to it or transformed from it in various 

contexts, critics have found a wide scope to engage in this critical activity, 

and since the overlap, evasion, following and taking - as seen by Ibn Qutayba 

and other critics - a critical issue based on Correct criteria resulting from 

knowledge, critical training and erudition, so the idea of this research came to 

find out this issue within the budget approach, which is a stage of Arab 

evaluation criticism, especially in the Abbasid era, which witnessed a wide 

development in poetry and literature.  

  Keywords: (methodological budget, Buhturi, literary texts).          

 الموازنة منهجًا نقديا )الجذور وتطور المفهوم (
ف أو الموازنة في النقد االدبي )ىي المفاضمة بيف شاعريف أو كاتبيف أو عمميتيف أدبيتي

(   أو ٜٖ٘أكثر لموصوؿ الى حكـ نقدي ) معجـ المصطمحات العربية ، مجدي وىبة :
ىي )الموازنة بيف النصوص واخضاعيا لمدراسة النقدية لموصوؿ الى نقاط االتفاؽ 
واالختالؼ بيف نسخ مختمفة مف تمؾ النصوص( )معجـ المصطمحات االدبية، ابراىيـ 

نقديًا قديمًا قائمًا عمى المفاضمة بيف الشعراء ( وتعد الموازنة منيجًا ٖٓٗفتحي: 
والنصوص، ولقد وظؼ النقاد القدامى مصطمحات رديفة لمموازنة بوصفيا منيجا نقديًا 
ادبيًا كالمقايسة والمفاضمة والمقابمة، ولعؿ اقدـ مف تطرؽ لتعريؼ الموازنة االدبية تعريفًا 

رفيا بػ) مقارنة المعاني ىػ اذ ع ٘ٗٙاصطالحيًا ىو ابف ابي االصبع المصري 
 (.ٜ٘بالمعاني ليعرؼ الراجح في النظـ مف المرجوح( )بديع القرآف ،ابف ابي االصبع: 

مثمت الموازنة مرحمة  بدائية مف مراحؿ النقد التقييمي إذ تعود الموازنة في اصوليا الى 
حالة ذىنية لدى االنساف لمعرفة فروؽ التشابو والتبايف بيف الشعراء ،ولكونيا تشكؿ 
ظاىرة انسانية فقد تحقؽ حضورىا في التراث النقدي في اقدـ عصوره ) ينظر: 

(، ،اتصفت الموازنة او المفاضمة في بادئ ٕٙالبمداوي : ، حميدة’ الموازنات االدبية
االمر بالعفوية ،فكانت بمثابة نقد فطري بعيد عف الموضوعية وىو ما يعرؼ اليوـ بالنقد 
االنطباعي الذي يمثؿ )ذلؾ الشعور الذي يحس بو القارئ نتيجة لقراءتو االثر 

معجـ المصطمحات ،ابراىيـ االدبي،وقد يكوف ىذا الشعور بالرضا او عدـ االرتياح ()
(، اي اف  حالة التذوؽ الجمالي )الذائقة الفردية ( ىي مف كانت تييمف عمى ٘ٙفتحي:

اسموب المفاضمة واف كانت تتكئ عمى معايير اخرى في ذلؾ الوقت ، بمعنى آخر؛ اف 
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نشوء النقد كاف ذاتيًا خاضعًا لمذوؽ غير مستنٍد لمعاييٍر عممية الفتقاد النقاد في 
عصور االولى لممقاييس التي يتكئ عمييا الناقد المنيجي ألسباب يتعمؽ بعض منيا ال

بغياب ظاىرة التدويف مما يحوؿ دوف تأمؿ الناقد في النص واستقرائو ،او كشؼ اسراره 
وخباياه ،فكاف نقد مفاضمة بيف النصوص يعتمد عمى صحة الفكرة وجودة الصياغة 

ت العرب تفاضؿ بيف الشعراء في الجودة  والحسف وغيره، يقوؿ القاضي الجرجاني "وكان
بشرؼ المعنى وصحتو وجزالة المفظ واستقامتو ()ينظر: طبقات فحوؿ الشعراء، ابف 

(،فكانت آراء النقاد تتبايف في تفضيؿ شاعر عمى آخر ألسباب تتعمؽ ٘٘سالـ :
 بتفاوت المعايير الذوقية مف شاعر الى آخر ومف بيئة الى أخرى.

العربي فف الموازنة منذ نشأتو االولى ، اذ ظيرت الشذرات االولى منذ  عرؼ ادبنا 
عصر ما قبؿ االسالـ متمثمة بالمحاكمات التي كانت تدور بيف الشعراء آنذاؾ ، فقد 
تجمت احدى صورىا في حكومة اـ جندب التي فاضمت بيف أمرئ القيس وعمقمة الفحؿ 

عكاظ . ) ينظر: االغاني ، االصفياني فضاًل عف تحاكـ الشعراء الى النابغة في سوؽ 
(، ولقد كانت المفاخرات بيف شعراء االسالـ وخطبائيـ وشعراء الوفود ٕٛٔ: ٚ: 

وخطبائيـ فضال عف مواقؼ الخمفاء واحتكاـ الشعراء الييـ شكاًل مف اشكاؿ المفاضمة 
اء في العصر االسالمي. اما في العصر االموي فقد اتسعت قضية المفاضمة بيف الشعر 

متجسدة فيما عرؼ بػ )النقائض( التي اشتير بيا الثموث االموي )االخطؿ وجرير 
والفرزدؽ ( فقد ضمت مجالس ىذا العصر بعض الشعراء الذيف نالتيـ سياـ النقد 
والسيما تفضيؿ احدىـ عمى اآلخر عمى وفؽ بعض المعايير الذوقية االنطباعية المفتقرة 

( حتى بدأ النقد ٙٗضرات في تاريخ النقد، مرىوف :الى التعميؿ المنطقي .)ينظر: محا
يوظؼ عموـ  المغة لتعميؿ احكامو في العصر العباسي والسيما في المفاضمة بيف 
الشعراء ، سيما اف قضية التعميؿ المفصؿ لـ تكف متوافرة لدى عرب البداوة اذ اف )كؿ 

ضعوا بعد شيئا مف عامة، والعرب لـ يكونوا قد و  مبادئتعميؿ البد مف استناده الى 
العموـ المغوية المختمفة التي لـ تدوف اال في العصر العباسي () النقد المنيجي ،  مبادئ

( فالنقد المنظـ اليمكف اف يتحقؽ حيف يكوف اكثر تراث االمة شفويًا واف ٚٔمندور : 
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سمح بقسط مف التذوؽ والتأثر وليذا تاخرت قواعد النقد المنظـ الذي يييء لمفحص 
 (ٗٔقميب  والنظر. )ينظر :تاريخ النقد االدبي ، عباس : والت

تمخضت الموازنة مف رحـ قضية القديـ والمحدث التي كاف الصراع محتدما فييا، 
وعندما اصبحت الحداثة متفاوتو ومتنوعو انتقمت قضية الصراع الى المفاضمة والموازنة 

ـ والبحتري( واصبحت المشكمة بيف اثنيف اثنيف )العباس بف االحنؼ والعتِّابي/ ابو تما
المزدوجة ىي مشكمة الطريقة الشعرية التي يممح في اساسيا تمؾ المفاضمة بيف مذىب 
النظـ ومذىب المعاني، واحيانا بيف مايسمى الطبع والصنعة في الشعر.)ينظر : تاريخ 

(  ، فكانت  مف ابرز القضايا النقدية التي ظيرت في القرف ٕٕالنقد االدبي ،عباس:
الرابع اليجري والتي شكمت مممحًا نقديا واضح المعالـ ومستندًا عمى معايير قويمة 

 ناتجة عف دراية ودربة وسعة اطالع.
 آراء النقاد في االتباع واألخذ

ىػ( اقباؿ العمماء عمى وضع المصنفات ٙ٘ٙ -ىػٕٖٔتزامف مع بداية العصر العباسي)
لمصنفات نقمة نوعية في نقد الموازنة ،ولـ  الخاصة بالمغة العربية وآدابيا، فاحدث ىذه ا

تكف السرقة مف الموضوعات التي وقؼ عندىا النقاد طوياًل، ولـ تالؽ اىتماما كبيرا، 
فقد عدوىا مف االمور التي ال تستحؽ  الوقوؼ عندىا، اذ وردت في مصنفات بعضيـ  

نى والمفظ معًا، ولعؿ بمفظ )االتباع واألخذ (، ولـ يعدوىا سرقة اال اذا اخذ الشاعر المع
اسبؽ مف تعرض لنقد الموازنة في العصر العباسي ىي محاولة ) ابف سالـ الجمحي  

ىػ( في كتابو )طبقات فحوؿ  الشعراء( بمفاضمة قائمة عمى مبدأ التشابو والتكافؤ  ٕٖٕ
والتقارب بيف اشعارىـ ومعتمدا المعيار الزمني والمكاني والفني في تقسيمو 

(، بعد اف اختار مئة واربعة عشر ٖٔ: النقد المنيجي ، مندور :  لمطبقات.)ينظر
شاعرًا  مف شعراء العصر الجاىمي واالسالمي  مرتبًا اياىـ في ثالث وعشريف طبقة , 
وكانت الفحولة ىي المعيار االساسي في طبقاتو ،اال انو وكما يبدو لـ يحدد بدقة 

ة  أذ )لـ يتجاوز التصنيؼ العاـ وبعض افضمية الشعراء فيما بينيـ داخؿ الطبقة الواحد
االحكاـ الموجزة عمى كؿ شاعر ونظرية الطبقات جميمة حقًا ولكنيا تظؿ قوالب إذ ىي 
لـ تعتمد الدراسة التحميمية وتبياف االسس المشتركة والسمات الغالبة )في النقد واالدب، 
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سرقات واف (،ولـ يتضمف كتاب )طبقات فحوؿ الشعراء (اي باب لمٖٛاحساف عباس:
كاف قد ذكر بعض منيا في عرض حديثو عف اتجاىات الشعراء في طبقاتو بعد اف بيف 
الجمحي تواجد االقتباس والتضميف واالتباع واألخذ بيف النصوص ،فيو يروى عف 

 خمؼ االحمر انو سمع اىؿ البادية مف بني سعد يرووف بيت النابغة لمزبرقاف بف بدر:
 ب لو     وتتقي مربض المستنفر الحاميتعدو الذئاب عمى مف ال كال

فسأؿ ابف سالـ يونس عف البيت فقاؿ : )ىو لمنابغة واظف اف الزبرقاف استزاده في 
شعره كالمثؿ حيث جاء موضعو، وقد تفعؿ ذلؾ العرب ال يريدوف بو السرقة ( )طبقات 

( ،اذ نمحظ في تصريح الجمحي ابتعاد ٚٔالجمحي :ابف سالـ  فحوؿ الشعراء ،
 زبرقاف عف السرقة نحو االستزادة ،اي االتباع واالخذ والتحسيف في المعنى.ال

ىػ(،قد اشار الى موضوع االنتحاؿ  ٕ٘٘واف كاف ابوعثماف عمرو بف بحر الجاحظ )
اال انو قد بيف اراءه النقدية حوؿ  -أي اف ينسب لشاعر ما شعرًا ليس لو -في الشعر

قميدًا بيف الشعراء اي اتباعًا واخذًا ، ومف السرقات في أكثر مف موضع وعدَّ بعضيا ت
ذلؾ قولو " عمى الرغـ مف حداثة الشعر، فاف الشعراء قمدوا بعضيـ  بعضِا حتى ال 
نجد معنى غريبًا او شريفًا أو بديعًا أتى بو الشعراء اال وتناولو الشعراء الذيف عاشوا 

كيا احد ،والينبغي اف يدعي بعده او معو، واذا سئموا عف ذلؾ أجابوا أف المعاني ال يمم
نما خطر بباليـ مف غير  ممكيتيا احد أو احتجوا بانيـ لـ يسمعوا ذلؾ المعنى قط، وا 

( وعمى ٖٔٔ:  ٖسماع كما خطر عمى باؿ مف سبقيـ " )ينظر: الحيواف ،الجاحظ :
ىذا يكوف رأي الجاحظ ميااًل الى التساىؿ ،بعيدا عف حكمو بالسرقة ،قريبا الى التقميد 

 التباع واألخذ.وا
ىػ ( فقد تجمت الموازنة في كتابو )الشعر ٕٙٚاما  محمد بف مسمـ ابف قتيبة الدينوري) 

والشعراء( عمى اساس تقسيمو الشعر اقساما فنية تتعمؽ بجودة المفظ والمعنى واساس 
الطبع والصنعة، اذ لـ يستخدـ لفظ السرقة بصورة واضحة بؿ استخدـ لفظ )السمخ ( 

)االتباع واألخذ( وعدَّ  زيادة االخذ عمى المعنى المأخوذ يتيح لمشاعر فضؿ ولفظ 
 الزيادة ، ففي ذكر بيت أمرئ القيس:

 لو أيطال ظبي وساؽ نعامة     وارخاء سرحاف وتقريب تتفؿ
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قاؿ : وقد تبعو الناس في ىذا الوصؼ ، واخذوه، ولـ يجتمع ليـ ما اجتمع لو في بيت 
 معذؿ :واحد ،مستشيدا بقوؿ ال

لو قصريا رئـ وشدقا حمامة      وسالفتا ىيؼ مف الربد اربُد ) ينظر: الشعر والشعراء، 
 (ٗ٘-ٓٗابف قتيبة 

مف ىنا يتبيف ما ذىب الية ابف قتيبة  في مسالة االتباع واالخذ بقولو )وقد تبعو الناس 
المحمودة  في ىذا الوصؼ  واخذوه(.بعد اف تطرؽ الييا بصفتيا فنًا وقاؿ بفكرة السرقة

التي الـ بيا الشعراء بمعاني القدماء واحسنوا فييا بما زادوا عمييا فالبسوىا بذلؾ ثوبًا 
 (ٛٛٔجديدًا غير ثوبيا ) ينظر: النظرية النقدية عند العرب ،ىند حسيف طو: 

ىػ( ،اذ ٕٕٖالعموي ) ومف النقاد الذيف استوقفتيـ قضية )االتباع واألخذ(   ابف طباطبا
يعد كتابو )عيار الشعر( مف الكتب النقدية القديمة التي وصمت الينا، نيج ابف طبا طبا 
العموي منيجًا مختمفًا  في السرقات الشعرية عمف سبقو مف النقاد، اذ لـ يسميا سرقات 
و بؿ )المعاني المشتركة (، فقد نظر الييا مف منظار آخر ، فمعاناة الشاعر في زمان

بحثا عف الجديد مف المعاني واالشعار جعمت ابف طبا طبا ينظر الى االستفادة مف 
معاني الشعراء االقدميف وسيمة النتشاؿ الشاعر مف محنتو فدعا الى ادامة النظر في 
اشعار القدماء لتمصؽ معانييا بفيمو ، ومف ذلؾ قولو: )اف المعاني التي قد سبقت الييا 

سوة التي عمييا لـ يعب بؿ وجب لو فضؿ لطفو  واحسانو فابرزىا في احسف مف الك
(  مؤكدًا عمى مبدأ )الطاؼ الحيمة في األخذ ( فضاًل ٗٔفيو( ) عيار الشعر ، العموي :

عف )تناوؿ المعنى المطيؼ في المنثور وجعمو شعرًا( في صياغة النص، كما انو اوؿ 
و  ٖٜكمة السرقات ،ىداره :ناقد اباح )األخذ( مف النثر وليس الشعر فقط )ينظر: مش

 (ٖٕٙينظر: محاضرات في تاريخ النقد ،مرىوف:
ىػ( في كتابو الصناعتيف )صناعتا النثر والشعر( اف ٜٖ٘ويذكر أبو ىالؿ العسكري) 

 بيت النابغة الذبياني:
 تبدو كواكبُو والشمُس طالعٌة    ال النوُر نوٌر وال إالظالـ إظالـ

 ث قاؿ:مأخوذ مف قوؿ وىب بف الحارث حي
 تبدو كواكبُو والشمُس طالعٌة     تجري عمى الكأس منو الصاُب والمقرُ 
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 كما اف البت المشيور لمنابغة:
 فإنؾ شمس ،والمموؾ كواكٌب   إذا طمعت لـ يبُد منيف كوكب

 مأخوذ مف بيت رجؿ مف كندة يقوؿ فيو :
ف ،ابو ىالؿ ىو الشمس وافت يوـَ دجٍف   فأفضمت عمى كؿ ضوٍء والمموُؾ  )الصناعتي

 (ٚٙٔالعسكري : 
اال اننا ومع وجود ىذه االمثمة الشعرية التي اوردىا ابو ىالؿ العسكري نجده حيف   

يذكر المعاني الشعرية في معرض حديثو عف السرقات يذكر ما نصو : )ولكف عمييـ  
اذا أخذوىا اف يكسوىا الفاظًا مف عندىـ ويبرزوىا في معارض مف تأليفيـ  ويوردوىا 

ي غير حميتيا االولى، ويزودوىا في حسف تأليفيا وجودة تركيبيا وكماؿ حميتيا ، فاذا ف
( في ٚٚٔفعمو ذلؾ فيـ احؽ بيا ممف سبؽ الييا() كتاب الصناعتيف ، العسكري :

اشارة واضحة الى قضية )األتباع واألخذ( مؤكدًا احقية الشاعر ممف سبقو الى اعتالء 
عد اخذ الشاعر لممعاني وايرادىا في غير حميتيا بعد منصة جديدة في الشعر واالدب ب

 اف يكسوىا بألفاظ جديدة.
ىػ( في كتابو )العمدة في محاسف الشعر وآدابو ٙ٘ٗولـ يكف ابف رشيؽ القيرواني )

ونقده(  قد ذىب بعيدا عف آراء مف سبقوه في قضية )االتباع واألخذ (،فيو حيف يذكر 
 و :بيت الشاعر عنترة العبسي في معمقت

 فاذا صحوت فما اقصر عف ندى   وكما عممت شمائمي وتكرمي
 المأخوذ مف قوؿ الشاعر أمرئ القيس:

 وشمائمي ما قد عممت ، وما      نبحت كالبؾ طارقا مثمي  
لـ يكف ليطمؽ حكمًا قاسيًا ،بؿ ميز بيف السرقة والسمخ واألخذ بقولو :) اما االخذ  فيو  

، فمف أخذ معنى بمفظو كما ىو كاف سارقا فمف غير مباح لمجميع بشرط االحساف فيو
بعض المفظ كاف سالخًا ، فمف غير بعض المعنى ليخفيو عف وجيو كاف ذلؾ دليؿ 

 (ٖٕٗ:  ٕحذقو ( )العمدة، القيرواني : 
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،سّيما اف يتبيف مما ذكرنا مف اراء النقاد اف )االتباع واألخذ( شعرا ونثرًا حؽ مشروع 
عيبا كما نوه عمى ذلؾ بعض النقاد،  ال يعدف المعنى واف ذلؾ كانت في المفظ فقط دو 

اذ يمكف لكؿ طبقة اف تستغؿ نشاط سابقتيا وتضيؼ اليو ما يمثؿ شخصيتيا وتاريخيا 
الخاص تمثياًل موضوعيا شكميًا وبذلؾ تتحقؽ المشاركة العامة في عناصر الحياة، اذ 
ينيض الممتازوف باالبتكار واالبداع غير متأثريف بما عمموا ولكنيـ يفيضوف منو عمى 

يسري عمى الحياة االدبية باعتبارىا ظاىرة انسانية.  ) الناس جميعا، وىذا القانوف 
(، واف مصطمح السرقة في الشعر ال ٕٔٙينظر: أصوؿ النقد االدبي ، احمد الشايب: 

يطمؽ جزافا ،الف الشعراء يتناولوف المعاني ممف سبقيـ ثـ يصّبونيا في قوالب جديدة 
الذي ىو " مجموعة مف ،وىذا ما أكدتو كتب النقد الحديثة تحت عنواف )التناص( 

العالقات التي تربط نصًا ادبيًا بنص آخر او نصوص اخرى بمستوى ابداعو مف خالؿ 
االقتباس أو التمميح أو المعاضة وغيرىا، وانو شبكة مف االفكار والخطابات 
والموضوعات الثقافية التي تدخؿ في تفاعؿ مع أثر ادبي آخر.)ينظر : عمـ النص، 

ىو احد مميزات النص  -كما ترى كريستيفيا –اي اف التناص (ٖٔجوليا كرستيفيا :
االساسي التي تحيؿ الى نصوص اخرى سابقة عنيا او معارضة ليا ،ولقد  احتضنت. 
البنيوية الفرنسية ومابعدىا مف اتجاىات ىذا المفيـو وجاءت لتبيف اف ال إشكالية في  

يـ واف االبداع في االدب انما تكرار خطاب آلخر، كوف معرفة الجديد ترتبط بمعرفة القد
ىو حصيمة رواسب اجياؿ سابقة ينتج عنيا نص جديد لتعالقو او تفاعمو مع نصوص 

النصي، أي انو ىناؾ مف النصوص  اخرى سالفة او معاصرة وىذا ما يعرؼ بالتعالؽ 
مف تتداخؿ مع نصوص اخرى لتتشرب او تقتبس منيا ،واف النص يتالقح ويمتقي مع 

 .ص سابؽ، وليس ىناؾ نص مكتؼ بذاتوحمؿ عبؽ ننصوص اخرى لي
 اآلمدي وكتابه )الموازنة(

اشتدت الخصومة بيف انصار القديـ والمحدث أو الطبع والصنعة قرابة قرف مف الزمف 
وتمحورت المفاضمة بيف ابي تماـ والبحتري لدورىما الطميعي في تحفيز ىذه الخصومة 

وطبعو فضال عف المشتركات التي كانت إذ تزعـ كؿ منيما اتجاىا في صنعة الشعر 
تجمعيما في البيئة والقبيمة في حيف اعرض بعض النقاد عف شعر ابي تماـ في ذلؾ 
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الحيف لصعوبة معانيو واستغالقيا عمى الفيـ, فالخصومة التي دارت حوؿ ابي تماـ مف 
بانو لـ المتعصبيف ضده الذيف عدو اشعاره خروجًا عف طريقة العرب وتقاليدىـ، واتيموه 

يأت بجديد، انما اخذ عف القدماء واسرؼ في البديع الذي ورد عفو الخاطر في 
اشعارىـ، وتزيد منو، فتجاوز قيد التقاليد، االمر الذي كاف سببا رئيسيًا في اتيامو 

( ولـ يكف ابو تماـ  الشاعر الوحيد ٘ٙٔبالسرقات.)ينظر: النقد المنيجي ، مندور :
)لـ يسمـ اكابر الشعراء مف رمييـ بالسرقة وانتياب افكار  الذي يتيـ بيذا االمر اذ

غيرىـ ، وىي اشد واقسى ما يتيـ بو الفحوؿ الميوبوف ، وكثيرا ما يكوف ىذا الرمي مف 
 (.ٖٙاثر التيافت والحسد( )السرقات االدبية، بدوي طبانة : 

ي تماـ ىػ (في كتابو )الموازنة بيف شعر اب ٖٓٚجاء ابو الحسف بف بشر اآلمدي )
والبحتري( وىو اوؿ كتاب منيجي وضع لمموازنة بيف الشاعريف ، اتبع فيو منيجية غير 
مسبقة، اذ ذكر حجج انصار الشاعريف وتفضيؿ كؿ منيما عمى صاحبو وقد عرض 
مساوئ الشاعريف وسرقاتيما ثـ ذكر فضائميما وبعدىا اخذ المعاني المتفقة ليعقد 

زنة بيف الطائييف ليحد مف غمواء الصراع بيف انصار الموازنة فوضع اآلمدي كتاب الموا
التيار القديـ وانصار التيار المحدث فيو )يصمح اف يكوف ختاما ليذا النقد الذي 
استثارتو الخصومة حوؿ ابي تماـ والبحتري في القرف الرابع اليجري()تاريخ النقد االدبي 

قد النقد واستمرت الى ( مخمفًا وراءه زوبعة مف اآلراء في نٖٛٔ،احساف عباس :
عصرنا الحاضر، وقد ظمت ىذه الموازنة ىي الفريدة مف نوعيا إذ اكتفى الالحقيف بنقؿ 
آراء السابقيف في المفاضمة بيف الشعراء، فيـ اما اف يأتوا بموازنة وصفة عامة كتمؾ 

اف  ىػ(  عندما وازف بيف ابي تماـ والبحتري والمتنبي وامآٖٙالتي اوردىا )ابف االثير 
يضعوا مقاييس لمحكـ عمى جودة الشعر او رداءتو كما فعؿ عبد القاىر الجرجاني 

 (.ٖٕٛ)ينظر: اصوؿ النقد االدبي ،احمد الشايب :
يعد كتاب الموازنة لآلمدي مف اميات كتب النقد االدبي التي استقرت فييا اصوؿ النقد 

مؤلفو اآلمدي اف يكوف  العربي، ومف أكثر الكتب التي اثارت جداًل واسعًا، فقد حاوؿ
موضوعيًا مقتربًا مف المنيجية العممية ، وتدلنا االشارات في ىذا الكتاب النقدي الى اف 
المؤلؼ كاف منشغاًل باالتجاىيف )القديـ والمحدث (بعد اف تزعـ ابو تماـ اتجاه الصنعة، 
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ىبيف وتربع البحتري عمى عرش الشعراء المطبوعيف، فقد وازف اآلمدي وفاضؿ بيف مذ
متغايريف كثر حوليما الصراع وىما )الطبع والصنعة (، وىي مف ابرز المقاييس التي 
وقؼ عندىا النقاد ، وقاسوا بيا النصوص االدبية فضاًل عف مقياس السرقة الشعرية 
)االخذ( ،وجمع مف االحكاـ السابقة المتناثرة في نقد االدب ليكّوف منيا منيجًا يطبقو 

متعاصريف ىما ابو تماـ والبحتري بعد اف جميما النسب الواحد  في نقده لشعر شاعريف
والعصر الواحد فضاًل عف كونيما متفقيف في صفتيف ميمتيف ىما غزارة شعرييما وكثرة 

(، يقوؿ اآلمدي  في ٖٕٗمرىوف : بدائعيما. )ينظر : محاضرات في تاريخ النقد،
لتبايف الناس في العمـ  موازنتو ) ولست احب اف اطمؽ القوؿ باييما أشعر عندي؟

،واختالؼ مذاىبيـ في الشعر، وال ارى اف يفعؿ ذلؾ فيستيدؼ لذـ احد الفريقيف( 
( وعندما نقرأ الموازنة بامعاف وتدبر نجد الناقد يميد لدراسة ٙ:  ٔ)الموازنة، ،االمدي :

سرقات ابي تماـ  بتفسير الظاىرة التي يرجعيا الى كثرة ما حفظو ابو تماـ مف شعر 
القدماء والمحدثيف وكثرة ما دونو منو في مختاراتو العديدة، ثـ يأخذ في استعراض 
الموضوع معتمدًا عمى ما الؼ  في ذلؾ ، وينظر فيو ويناقشو  فيقبؿ ماال يراه باطال 

(، مدركَا أثر االطار ٜٓٔويكمؿ ما يجده ناقصًا ،) ينظر: النقد المنيجي ،مندور: 
مو لمنص باعتباره  معيارا تقيميًا ، نمحظ ذلؾ جميًا في كتابو الذوقي لدى المتمقي في تقيي

الموازنة بقولو : فإف كنت ممف يفضؿ سيؿ الكالـ وقريبو ويؤثُر صحة السبؾ وحسف 
ف كنت تميؿ الى الصنعة والمعاني  العبارة ،وحمو المفظ فالبحتري أشعر عندؾ وا 

الموازنة بيف  ندؾ ال محاؿ .)الغامضة التي ُتستخرج بالغوص والفكر فأبو تماـ أشعر ع
( ولكف وكما ىـ معروؼ لدى النقاد اف تذوؽ ٖٛٗ: شعر ابي تماـ والبحتري،اآلمدي

النص االدبي لدى المتمقي يمزمو القدرة عمى ايجاد عناصر الجماؿ وخصائصو الفنية 
في النص فضاًل عف االنتقاؿ مف زاوية الى أخرى سعيًا لتأمؿ النص االدبي واستنطاقو 

ف تجنب اطالؽ االحكاـ ،وىذا ما كاف يطمح اليو اآلمدي في كتابو محاواًل  قدر االمكا
النقدية العامة لمعرفتو بميوالت انصار االتجاىيف القديـ والمحدث وحججيـ في 
المفاضمة بينيما، يقوؿ اآلمدي قاصدا ممف سبقو مف النقاد :)ووجدتيـ فاضموا بينيما 
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لغزارة شعرييما وكثرة جيدىما وبدائعيما، ولـ يتفقوا عمى اييما اشعر( )الموازنة بيف 
 (. ٗ: ٔ بي تماـ والبحتري،اآلمديشعر ا

لقد رسخ اآلمدي مفيوـ السرقة وبيف حدوده واصولو فعقد فصاًل طوياًل عف سرقات ابي 
تماـ واخرى عف سرقات البحتري وذكر انو كاف ينبغي لو اال يذكر السرقات واليعدىا 

الشاعريف ولكنو اضطر الى ذكرىا، ورايو يتجمى في عدـ عده السرقات بابًا  مساوئمف 
مف عيوب الشعر واف القضية ال تستحؽ اف يقؼ عندىا، ولكف وكما يبدوا اف موقؼ 
اآلمدي متسامح في السرقات  فيو يحاوؿ اف يبحث عف المسوغات التي تبعد الشاعر 

ألخذ( وقصره عمى المعاني التي يشترؾ مصطمح )ا المتحامؿ ، مطمقاعف الشبية والنقد 
فييا الشعراء والحالة الوحيدة  التي تعد عيبًا عمى الشاعر ىي اخذ معنى مف غيره 
وافساده أو اخذه المعنى بمفظو ونصو.)ينظر:محاضرات في تاريخ النقد، مرىوف 

:ٕٙ٘.) 
، مدعيًا لقد احصى اآلمدي سرقات البحتري مف ابي تماـ التي بمغت اربعة وستوف بيتا

انو استوفى جميع المسروؽ وكاف اآلمدي يحاوؿ اف ييوف سرقات البحتري ويتعاطؼ 
معو  بقولو :)اني  قد تجاوزت في ىذا الباب وقّصرت  ولـ استقص جميع ما خرجو 
ابو الضياء بشر بف يحيى مف المسروؽ وليس االمر كذلؾ ، بؿ استوفيت جميعو () 

لباحثة اف اآلمدي في قولو )استوفيت جميعو ( انما ( وترى إٖ٘الموازنة ، اآلمدي : 
يرجع الى اعتماده  رأيًا مخالفًا لبعض النقاد في قضية السرقات فيو يرى مثاًل اف 
مفيوـ أبي الضياء لمسرقات كاف خاطئًا بقولو :" ألنا قد وجدناه قد ذكر ما يشترؾ 

ا السرؽ يكوف في البديع الناس فيو، وتجري طباع الشعراء عميو ، فجعمو مسروقًا، وانم
الذي ليس لمناس اشتراؾ فيو ، وما اخذه البحتري مف ابي تماـ لـ يكف مف ىذا الباب " 

( كما اف اآلمدي قد أورد بعض االبيات التي ادخميا ٖ٘)ينظر : الموازنة ، اآلمدي : 
ا بكتاب ابي طاىر الذي تتبع فيو سرقات  ابف ابي طاىر في باب السرقة ُمعرضِّ

 ري في قوؿ ابي تماـ:البحت
 الـ تمت ياشقيؽ الجود مف زمف   فقاؿ لي :لـ يمت مف لـ يمت كرمو
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معمقًا بقولو : )اف مثؿ ىذا ال يقاؿ فيو مسروؽ ألنو قد جرى في عادات الناس، اذا 
مات الرجؿ مف اىؿ الفضؿ والخير واثنى عميو بالجميؿ اف يقولوا ما مات مف خمؼ 

ؿ ىذا الذكر وذلؾ شائع في كؿ امة وفي كؿ لساف ( ىذا الثناء وال مف ذكر بمث
 (ٖٕ: ٔ)الموازنة ،اآلمدي: 

كذلؾ رفض اآلمدي الرأي الذي يعد اشتراؾ شاعريف في بعض المعاني البدييية مف 
باب السرقة فيي مطروحة في الطريؽ يعرفيا العربي واألعجمي عمى حد تعبير 

 ت، كقوؿ بعضيـ عف بيت ابي تماـ:الجاحظ، موردا لنا امثمة عمى ماعدوه مف السرقا
 فمو كاف االرزاؽ تجري عمى الحجى    ىمكت اذًا مف جيميف البيائـ

 انو مسروؽ مف قوؿ ابي العتاىية :
 إنما الناس كالبيائـ في الرز    ؽ سواٌء جيوليـ والحميـ

س معمقًا عمى ذلؾ بقولو : " وبيف المعنيف خالؼ ،الف ابا العتاىية اراد اف رزؽ كؿ نف
ياتييا جاىمة او حميمة كما ياتي في البيائـ وىذا قائـ في الفطرة والعقوؿ تتفؽ الخواطر 
في مثمو، وابو تماـ قاؿ : اف الرزؽ لو جرى عمى قدر العقؿ ليمكت البيائـ مف جيميا 
وىذا زيادة في المعنى حسنة ، واف كاف الى معنى ابي العتاىية يؤوؿ " )ينظر : 

(.مبينًا لنا اآلمدي اف ىناؾ مواضع عدة التكوف فييا سرقة ٕٚٔالموازنة ، اآلمدي : 
 ومنيا:

، واف المعاني المشتركة اليكوف  اف سرقة المعاني ليست مف كبير مساوئ الشعراء •
 فييا سرقة.

 البد مف اتفاؽ بيف اآلخذ والمأخوذ منو حتى يحكـ بالسرقة. •
ًا والخاص الذي يشاع حتى اصبح العـ المشترؾ الذي يعبر عنو الشاعر تعبيرًا ذاتي •

 كالعاـ المشترؾ اليكوف فيو سرقة.
اختالؼ األغراض واف كاف جنس المعنييف واحد اليعد مف السرقة، فحيف ادعى ابو  •

 الضياء اف البحتري قد اخذ قولو :
 ما لشيء بشاشة بعد شيء    كتالؽ مواشؾ بعد بيف

 مف قوؿ ابي تماـ:
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 موقوؼ عمى ترح الوداعوليست فرحة االوبات اال    ل
بيف اآلمدي ىنا اف غرض كؿ واحد مف ىذيف الشاعريف مخالؼ لغرض اآلخر، الف ابا 
تماـ ذكر انو ال يفرح بالقدوـ اال مف التوديع ، فيما اورد البحتري انو ليس مف المرة 

 (ٜٕ:  ٔوالجذؿ  ) ينظر الموازنة ، اآلمدي : 
في اعاله فضاَل عف االتفاؽ، والتقاليد الشعرية ، واالقواؿ السائرة ،  اف ما ذكره اآلمدي

ال يعد مف السرقة وانا ىو )اتباع واخذ حسف( وانما السرقة تكوف مف تشابو في المفظ 
 والمعنى وتشابو في الغرض.

وعمى الرغـ مف اف موازنة اآلمدي تصدت لتضع حدًا تقييميا بيف انصار شعر الطبع  
انيا وكما يبدوا قد ادخمتنا في تجاذبات دائرة نقد النقد،اذ انقسـ النقاد إزاء  والصنعة اال

ىذه الموازنة بيف الطائييف بيف مؤيد ومعارض واستمر ىذا الخالؼ الى عصرنا 
الحاضر، إذ ينفي الدكتور محمد مندور تيمة التعصب عف اآلمدي بقولو )لـ يتعصب 

ما ىذه تيمة اتيمو  بيا الالحقوف عندما لمبحتري كما لـ يتعصب ضد ابي تماـ، وان
( فيما عَد الناقد ٕٓٔفسد الذوؽ وغمبت الصنعة والتكمؼ()النقد المنيجي ،مندور :

احساف عباس موازنة اآلمدي في بعض مواردىا عناد باطؿ بقولو :) فيي عمؿ ال 
ينتيي الى غاية واضحة ،كما انو مفتعؿ بإجراء موازنة بيف شاعريف متباعديف في 
تصورىما لطبيعة الشعر ولذلؾ تبدوا احيانا مف قبيؿ العناد الباطؿ( )تاريخ النقد 

فضاًل عف وصؼ اآلمدي بالناقد المستبد بقولو:  )فمما نشأت  (ٕٛٔ،احساف عباس :
مشكمة الترجيح بيف ابي تماـ والبحتري زادت سمطات ىذا الناقد حتى اصبح ىو الحكـ 

اآلخروف عمى قولو دوف اف يسالوه :لـ ؟ وكيؼ؟ اال الوحيد المستبد الذي يقوؿ فيؤمف 
( ) في ما ذىب ناقد ٕ٘إف شاء ىو اف يبيف ليـ ذلؾ .)تاريخ النقد االدبي ، عباس :

آخر الى ميؿ اآلمدي لمبحتري منذ البداية بقولو: )حاوؿ التجرد في حكمو ولكنو كاف 
ي، وبذلؾ يكوف اآلمدي في في الواقع متحمسًا لممدرسة الشكمية التي كاف يمثميا البحتر 

فيما (‘ ٕٕ٘جانب البحتري منذ البداية ( )مقاالت في تاريخ النقد العربي ،داود سموـ :
راءه في آعَد ناقد آخر اسموب اآلمدي بالدقة والصفاء والبعد عف المغو والفضوؿ، واف 

 نقد الشعر ليي اراء سديدة فضاًل عف حنكتو التي اكتسبيا بكثرة النظر في الشعر
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واالرتياض فيو، والحرص عمى معرفة اسراره وغوامضو ) ينظر: النثر الفني في القرف 
(.وتتفؽ الباحثة فيما ذىب اليو الدكتور مبارؾ باف ما  ٕٓٔ:  ٕالرابع ،زكي مبارؾ :

ورد مف ابيات  مأخوذة البي تماـ لـ تكف اال توارد افكار، كوف ابي تماـ ممف يحفظ 
يكف متعمدا ،وأف كثرة المفردات التي حفظيا مف شعر الشعر ويرويو، وماحدث لـ 

االقدميف كانت سببًا في اتيامو بالسرقة ،فيي واف وجدت ال تتعدى اال اف تكوف اخذَا 
 حسنَا او تناصًا ذاتيًا محضَا.

 
 القاضي الجرجاني وكتابه )الوساطة(

العربي حتى  ما إف ظيرابو الطيب  المتنبي في القرف الرابع اليجري عمى مسرح الشعر
احدث شعره دويًا ىائاًل، فمؤل الدنيا ، وشغؿ الناس،،فكاف شعره محط انظار النقاد قبؿ 
المموؾ، واختصـ االدباء في شعره فكاف مصدر حركة نقدية كبرى حتى انقسـ النقاد بيف 
معترؼ لو باألبداع وناكر لو، واختصـ الناس في شاعريتو، وانقسموا عمى قسميف: قسـ  

ط في تفريطيا ، وقسـ عمييا يبالغ في ذميا، ويحرص عمى ثمبيا حتى ال يرى ليا يفر 
ليا ،وال لصاحبيا ودودًا ادبيًا وانما ىي مظير مف مظاىر التكمؼ واالدعاء وتناوؿ 

(،وقد جسد ٜٔالمرء لما ال يحسنو ) ينظر القاضي الجرجاني والنقداالدبي،عبد العزيز: 
ىػ( تبايف ىذا الحاؿ بقولو :وما  ٕٜٖز الجرجاني)القاضي ابو الحسف عمي بف عبدالعزي

زلت ارى اىؿ االدب في ابي الطيب المتنبي  فئتيف: مف منقطع اليو بجممتو يتمقى 
مناقبو اذا ذكرت بالتعظيـ، ويشيع محاسنو اذا حكيت بالتفخيـ ، فاف عثر عمى بيت 

عائب يرـو  مختؿ النظاـ، التـز مف نصر خطئو ،ويتجاوز بو مقاـ المنتصر، وبيف
ازالتو مف رتبتو، ويجتيد في اخفاء فضائمو، واظيار معايبو، وكال الفريقيف إما ظالـ لو  

 (.ٕٔأو لؤلدب فيو .)ينظر : الوساطة ، الجرجاني : 
الفت رسائؿ كثيرة في الرد عمى المتنبي واظيار مساوئ شعره، كالرسالة الحاتمية 

ىػ(،التي  ٖ٘ٛي ،لمصاحب بف عباد )ىػ( ،والكشؼ عف مساوئ المتنب ٖٛٛلمحاتمي )
يرى الثعالبي انيا كانت سببًا لتأليؼ كتاب الوساطة ، اذ يقوؿ الثعالبي : .ولما عمؿ 
الصاحب رسالتو المعروفة في اظيارمساوىء المتنبي ،عمؿ القاضي الجرجاني كتابو 
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)الوساطة بيف المتنبي وخصومو ( فأحسف وابدع، واطاؿ واطاب، واصاب شاكمة 
واب واستولى عمى االمر في فصؿ الخطاب ،واعرب عف تبحره في االدب وعمـ الص

( . ٗٔ: ٗالعرب،وتمكنو مف جودة الحفظ وقوة النقد) ينظر: يتيمة الدىر،الثعالبي :
ومف المناسب ذكره اختالؼ في تسمية ىذا الكتاب فذىب الجميور إلى اف اسمو 

، ووفيات االعياف ٜٔ: ٗٔدباء :)الوساطة بيف المتنبي وخصومو( )ينظر : معجـ اال
(،بينما يذكره الثعالبي ) الوساطة بيف المتنبي وخصومو في نقد شعره( ) ينظر ٕٗٗ:ٕ:

(، او )الوساطة بيف المتنبي  وبيف مف رد شيئا مف شعره ٗ: ٗ: يتيمة الدىر، الثعالبي :
)الوساطة في الفاظو ومعانيو (كما ىو اسـ المخطوطة المصرية بالمكتبة األزىرية، او

بيف المتنبي ومف رد شيئا مف شعره ( كما جاء عمى ظير المخطوطة العراقية ( )ينظر 
 ( . ٛٛٔ:القاضي الجرجاني والنقد االدبي ،عبده عبد العزيز:

لقد عمد القاضي الجرجاني الى بياف التيـ الموجية ألشعار المتنبي معتمدا عمى 
طاعف الموجية لممتنبي ، ليرسخ لنا مف المقايسة والمقارنة ، موسعًا صدره لسماع الم

خالؿ ذلؾ دراسة قضية نقدية ميمة ىي ظاىرة التفاوت الموجودة في اشعار الشعراء 
حتى اننا ال يمكف اف نجد شعر الشاعر عمى نمط واحد مف االجادة واالبداع..وىذا 

ديف يوصؿ القارئ الى قناعة تجعمو الى جانب المتنبي فعاًل ، اذ اف الشعراء المجي
المشيوريف لـ يسمموا مف المآخذ التي اخذىا العمماء عمييـ ،كما اف الجرجاني قد تناوؿ 
عرض التفاوت الموجود لدى بعض الشعراء كابي نؤاس وابي تماـ ويبيف مساوئيما 
لينصؼ المتنبي ال ليغض مف شأنيما، فمف غير المعقوؿ اف يكوف جؿ شعر المتنبي 

( ،اذ يرى ابو ٕٕٙ-ٕٔٙت  في تاريخ النقد ،مرىوف :رديئًا ومسروقًا )ينظر محاضرا
الحسف الجرجاني اف ) السرؽ داء قديـ وعيب عتيؽ ومازاؿ الشاعر يستعيف بخاطر 
اآلخر ويستمد مف قريحتو، ويعتمد عمى معناه ولفظو ، وكاف اكثره ظاىرا كالتوارد( 

ني العامة (, وىو بذلؾ قد نفى السرقة في المعأٛٔ، الجرجاني :  ،)الوساطة 
المشتركة والشائعة والمتداولة ، وقد صنفيا صنفيف ، اما .مشترؾ عاـ الشراكة ال ينفرد 
احد منو بسيـ ال يساىـ عميو، واليختص بقسـ ال ينازع فيو فصار كاألوؿ في الجالء 
واالستشياد  واالستفاضة عمى السف الشعراء ،فحمى نفسو عف السرؽ وازاؿ عف 
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غير مشترؾ اذ يبتدعيا شاعر ما وتقترف باسمو ، فالسرقة فييا  صاحبو مذمة األخذ، أو
مفضوحة اال أذا اخرجيا اخراجًا جديدًا اذ يصح في مثؿ ىذا االخذ اذا اضيفت اليو 
صنعة لفظ أو وصؿ بزيادة معنى، وكاف يرى اف السرقات ال تكوف اال في المختص 

يجوز ادعاء السرؽ فيو ،  الذي حازه المبتدي فممكو : وتفرؽ بيف المشترؾ الذي ال
والمبتذؿ الذي ليس احد اولى فيو، و بيف المختص الذي حازه المبتدي  فممكو واحباط 
السابؽ فاقتطعو ، فصار المعتدى مختمسًا سارقًا والمشارؾ لو محتذًا.) ينظر: الوساطة 

( . وىو بذلؾ يرى اف السرقة في البديع المخترع الذي يختص بو ٖٛٔ، الجرجاني : 
لشاعر دوف غيره، اف لـ يكف مأخوذا ابدا، اي انو اخرج المأخوذ مف السرقة، وىذا ما ا

سبقو بو النقاد ممف فندوا السرقة في المعاني المشتركة والمتاحة لمجميع، ولقد حدد 
 القاضي الجرجاني مواضع التعد مف السرقة في شيء ومنيا:

 ره.المعاني المشتركة التي ال ينفرد بيا شاعر دوف غي• 
المعاني المشتركة التي استفاضت عمى السف الشعراء حتى صارت كالمعاني • 

 المشتركة.
 المعنى الذي يأخذه الشاعر ويزيد عميو.• 
 ال سرقة في المعنى الذي يأخذه الشاعر ويصوره تصويرا مغايرًا لمتصوير االوؿ.• 
ال سرقة اال مف كاف مسخًا او نسخًا. )ينظر: السرقات الشعرية بيف اآلمدي • 

 (ٜٛ-ٜٚ: عبد المطيؼوالجرجاني ، 
كما يوصي الجرجاني بعدـ التسرع بالحكـ عمى شاعرما بالسرقة ، مؤكدًا عدـ احقية • 

اي شخص الخوض في السرقة الشعرية )ألنو باب ال ينيض بو اال الناقد البصير 
 ،المبرز، وليس كؿ مف تعرض لو ادركو وال كؿ مف ادركو استوفاه. )الوساطة  والعالـ

 ( .    ٖٛٔالجرجاني : 
 ومف امثمة ما اتيـ بو المتنبي وىو )مف االتباع واالخذ( وليس مف السرقة قوؿ المتني:

 فذقت ماء حياة مف مقبميا    لو صاب ُتربا ألحيا سالؼ االمـِ 
 االعشى :وقد زعـ بعضيـ انو مف قوؿ 

 لو اسندْت ميتًا اللى نحرىا   عاش ولـ ينقؿ الى قابرِ 
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فقاؿ القاضي الجرجاني )وىذا معنى متداوؿ بعد االعشى وقد قيؿ فيو كثير()الوساطة ، 
 (ٚٛٔالجرجاني :

 كذلؾ في قوؿ ابو تماـ:
 كفي فقتؿ محمد لي شاىد    اف العزيز مع القضاء ذليؿُ 

 وقاؿ المتنبي:
 وفاة محمد    دلياًل عمى اف ليس هلل غالبُ أال انما كانت  

اي اف مف كاف يغمب جميع الناس لـ يقدر عمى االمتناع مف الموت، ذلؾ عمى انو 
ليس هلل غالب، وىو اممح وكثر سبكًا لممعنى مف بيت رثاء ابي تماـ واف كاف المعنى 

 بينيما  مشتركاً 
 وقاؿ ابو تماـ

 لمنازؿ واالحداُج واالبؿُ ىانت عمى كؿ شيء فيو يسفكيا     حتى ا
 وقاؿ ابو الطيب المتنبي:

 فما امر برسـ اال سائمو     وال بذات خمارالتريؽ دمي.
وفي البيت الثاني جعؿ ابو تماـ كؿ شيء سفؾ دمو، وجعؿ ابو الطيب ذات خمار  

 (ٜٓٔتريؽ دمو فاقتصر عمى بعض تمؾ الجمؿ) يينظر: الوساطة ، الجرجاني :
قد الجرجاني في كتاب الوساطة كفاية في  ميداف اطالعو عمى شعر لقد اثبت لنا النا

المتنبي وبعض خصومو ليفاضؿ بينيما ،مدافعا في الوقت نفسو عف الشاعر المتنبي، 
بعد اف نظر الجرجاني فيما طرحو اآلمدي مف شواىد في قضية السرقات، اذ نمحظ في 

د تناوؿ فيو ما عيب عمى ابي القسـ الثالث مف كتاب الوساطة لمجرجاني اف الناقد ق
الطيب في شعره وما اخذه عميو العمماء مف مآخذ، يناقشو ويحممو ويفصؿ القوؿ فيو، 
وىذا ىو القسـ الذي نجد فيو النقد الموضوعي الدقيؽ )ينظر : النقد المنيجي ،مندور 

 (.فما الشعر عند العرب اال صناعة ،واف الشاعر البد واف يمر بعدة مواطف قبؿٕٕٚ:
الشروع في الكتابة ، موطف عند الفراغ يبحث فيو ما ىو راجع الى النظـ وموطف بعد 
ذلؾ متراخ عف زماف القوؿ يبيف فيو عف معاف خارجة كما وقع في النظـ لتكتمؿ بيا 

( واذا كاف الشعر عند العرب ٕٗٔالمعاني ) ينظر منياج البمغاء ، القرطاجني :



 هـ4443-م  2022. لسنة  2الثاني ملحق  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 
1088 

سعى الشاعر المتالكيا لمتحقؽ عممية االبداع، صناعة فالبد اف تكوف ىناؾ ادوات ي
ومف ىذه االدوات استيعاب نتاجات السابقيف وتجاربيـ عف طريؽ حفظ كثيٍر مف 
االشعر واختزنيا  في الذاكرة ، ثـ نسيانيا لتبدأ بعد ذلؾ عممية االسترجاع ، ولتظير 

و مف عمميات ابداعية جديدة تتركز عمى العمميات االبداعية السابقة في نح
االنحاء،حتى يكوف االبداع الجديد بشكؿ مغاير عف القديـ او قد يقترب منو او يبتعد . 

(،ومف ىنا امكننا القوؿ : ٓٔ) ينظر: السرقات الشعرية ,جذور التناص ، احمد طعمو: 
اف ليس كؿ اتباع واخذ سرقة ،واف ىناؾ تقارب بيف مفيوـ التناص واالتباع واألخذ، 

 د بوب قضايا قد اطمقت في النقد العربي القديـ.وبيذا فاف التناص ق
 خاتمة البحث

 بفضؿ مف اهلل ونعمة كاف مف نتائج ىذا البحث ما يمي :
  تعد الموازنة منيجًا نقديًا قديمًا قائمًا عمى المفاضمة بيف الشعراء

والنصوص، ولقد وظؼ النقاد القدامى مصطمحات رديفة لمموازنة بوصفيا 
 كالمقايسة والمفاضمة والمقابمة. منيجا نقديًا ادبياً 

  مثمت الموازنة مرحمة بدائية مف مراحؿ النقد التقييمي إذ تعود الموازنة في
اصوليا الى حالة ذىنية لدى االنساف لمعرفة فروؽ التشابو والتبايف بيف 

 الشعراء.
  اف حالة التذوؽ الجمالي )الذائقة الفردية ( ىي مف كانت تييمف عمى

 واف كانت تتكئ عمى معايير اخرى في ذلؾ الوقت. اسموب المفاضمة
  عرؼ ادبنا العربي فف الموازنة منذ نشأتو االولى ، اذ ظيرت الشذرات

االولى منذ عصر ما قبؿ االسالـ متمثمة بالمحاكمات التي كانت تدور بيف 
 .الشعراء آنذاؾ

  تمخضت الموازنة مف رحـ قضية القديـ والمحدث التي كاف الصراع
فكانت  مف ابرز القضايا النقدية التي ظيرت في القرف  فييا، محتدما 

الرابع اليجري والتي شكمت مممحًا نقديا واضح المعالـ ومستندًا عمى 
 معايير قويمة ناتجة عف دراية ودربة وسعة اطالع.
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  ولـ  تكف السرقة مف الموضوعات التي وقؼ عندىا النقاد طوياًل، ولـ
وىا مف االمور التي ال تستحؽ  الوقوؼ تالؽ اىتماما كبيرا، فقد عد

عندىا، اذ وردت في مصنفات بعضيـ  بمفظ )االتباع واألخذ (، ولـ 
 يعدوىا سرقة اال اذا اخذ الشاعر المعنى والمفظ معًا.

  اف )االتباع واألخذ( شعرا ونثرًا حؽ مشروع ،سّيما اف كانت في المفظ فقط
 .مى ذلؾ بعض النقاددوف المعنى واف ذلؾ ال يعد عيبا كما نوه ع

 ( ىػ (في كتابو )الموازنة بيف شعر  ٖٓٚجاء ابو الحسف بف بشر اآلمدي
 ابي تماـ والبحتري( وىو اوؿ كتاب منيجي وضع لمموازنة بيف الشاعريف.

  رفض اآلمدي الرأي الذي يعد اشتراؾ شاعريف في بعض المعاني البدييية
عربي واألعجمي عمى مف باب السرقة فيي مطروحة في الطريؽ يعرفيا ال

 حد تعبير الجاحظ.
  عمى الرغـ مف اف موازنة اآلمدي تصدت لتضع حدًا تقييميا بيف انصار.

شعر الطبع والصنعة اال انيا وكما يبدوا قد ادخمتنا في تجاذبات دائرة نقد 
النقد،اذ انقسـ النقاد إزاء ىذه الموازنة بيف الطائييف بيف مؤيد ومعارض 

 الى عصرنا الحاضر.واستمر ىذا الخالؼ 
  )اخرج القاضي الجرجاني في كتابو )الوساطة بيف المتنبي وخصومو

المأخوذ مف السرقة، وىذا ما سبقو بو النقاد ممف فندوا السرقة في المعاني 
المشتركة والمتاحة لمجميع، ولقد حدد القاضي الجرجاني مواضع التعد مف 

 السرقة في شيء.
  ليس كؿ اتباع واخذ سرقة ،واف ىناؾ تقارب بيف مفيوـ التناص واالتباع

واألخذ، وبيذا فاف التناص قد بوب قضايا قد اطمقت في النقد العربي 
 القديـ.
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 مصادر البحث
، ٔأصوؿ النقد االدبي ، احمد الشايب، مكتبة النيضة المصرية ، القاىرة ،ط .ٔ

 ـ.ٜٜٗٔ
، ٖبيروت ط  -صفياني ،تح  إحساف عباس، دار صادراالغاني ، ابي الفرج اال .ٕ

 ـ.ٕٓٔٓ
بديع القرآف ،ابف ابي االصبع، نيضة مصر لمطباعة والنشر، القاىرة )د.ط( )د.  .ٖ

 ت(
تاريخ النقد االدبي،نقد الشعر في القرف الثاني حتى القرف الثامف اليجري ، احساف  .ٗ

 ـ.ٜٔٚٔ، ٔعباس ، دار الثقافة ، بيروت ، لبناف، ط
 ـ.ٕٗٓٓ، ٕبيروت ، ط -الحيواف ، عمرو بف بحر الجاحظ ، دار الكتب العممية  .٘
 ـ.ٜ٘ٚٔ، ٗالسرقات االدبية، بدوي طبانة ، مكتبة االنجمو المصرية ، القاىرة، ط .ٙ
والجرجاني في ضوء النقد االدبي القديـ والحديث،  السرقات الشعرية بيف اآلمدي. ٚ

 ـ. ٜٜ٘ٔ،  ٔعبد المطيؼ محمد، دار السعادة لمطباعة والنشر،ط
السرقات الشعرية ,جذور التناص ، احمد طعمو حمبي،مجمة البياف الكويتية، العدد . ٛ

 ـ.ٖٕٓٓ، يونيو ٖ٘ٛ
قميحة، دار الكتب العممية الشعر والشعراء،  عبد اهلل بف مسمـ ابف قتيبة ،ت مفيد . ٜ

 ـ.ٕ٘ٓٓ،ٕبيروت ،ط
الصناعتيف ،ابو ىالؿ العسكري، ت محمد البجاوي، المكتبة العصرية ، . ٓٔ

 ـ.ٕٙٓٓ،  ٔبيروت،ط
طبقات فحوؿ الشعراء، ابف سالـ الجمحي، قراءة وشرح ابو فيد محمد شاكر . ٔٔ

 ـ.ٜٓٛٔ،  جدة ،السعوديةمطبعة المدني 
تيفيا ، ترجمة فريد الزاىي ، دار توبقاؿ لمنشر ، المغرب، عمـ النص، جوليا كرس. ٕٔ
 ـ.ٜٜٔٔ، ٔط

عيار الشعر ، ابف طابا طابا،العموي ، ت عباس عبد الستار، دار الكتب العممية، . ٖٔ
 ـ.ٕ٘ٓٓ، ٔلبناف،ط –بيروت 
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العمدة في صناعة الشعر وادبو ونقده  ابف رشيؽ، القيرواني  ت عبد الواحد . ٗٔ
 القاىرة )د ط( ) د ت(. –لخانجي شعالف، مكتبة ا

القاضي الجرجاني والنقد االدبي، عبده عبد العزيزقميقمو، الييئة المصرية لمكتاب ، . ٘ٔ
 القاىرة ، 

 ـ.ٖٜٚٔ، ٔط
مشكمة السرقات الشعرية في النقد العربي محمد مصطفى ىداره ،مكتبة االنجمو . ٙٔ

 ـ.ٜ٘ٛٔ، ٔالمصرية ، القاىرة، ط
، ٔيخ النقد العربي ،داود سموـ ،، دار الرشيد لمنشر، بغداد ، طمقاالت في تار . ٚٔ

 ـ.ٜٔٛٔ
منياج  البمغاء وسراج االدباء، حاـز القرطاجني ، ت محمد الحبيب ، دار الغرب . ٛٔ

 ـ.ٜٔٛٔ، ٔلبناف ،ط-االسالمي، بيروت
، ٕمعجـ المصطمحات العربية ، مجدي وىبة ،مكتبة لبناف ، بيروت ، ط. ٜٔ

 ـ.   ٜٗٛٔ
معجـ المصطمحات االدبية، اعداد ابراىيـ فتحي،المؤسسة العربية لمناشريف ، . ٕٓ

 ـ.ٜٙٛٔ، ٔتونس، ط
محاضرات في تاريخ النقد عند العرب ، ابتساـ  مرىوف الصفار، دار الحكمة ، . ٕٔ

 ـ.ٜٜٜٔ، ٔالموصؿ ، العراؽ، ط
اآلمدي، ت الموازنة بيف شعر ابي تماـ والبحتري ، ابي القاسـ الحسف بف بشر . ٕٕ

 ـ.ٜٜٗٔ، ٕ، طالقاىرةالسيد احمد صقر، دار المعارؼ 
، ٕ الموازنات االدبية، حميدة البمداوي ، مجمة الدراسات االندلسية )تونس(، العدد. ٖٕ

 ـ. ٕٔٓٓ
، ٔالعراؽ،ط –دار الرشيد، بغداد  لنظرية النقدية عند العرب ،ىند حسيف طو،. ٕٗ

 ـ.ٜٔٛٔ
،محمد مندور ، مترجـ عف النسوف وماييو، نيضة النقد المنيجي عند العرب . ٕ٘

 ـ.ٕٗٓٓ، ٕمصر لمطباعة والنشر ، القاىرة ،ط
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الوساطة  بيف المتني وخصومو ، عمي بف عبد العزيز الجرجاني ، ت محمد ابو . ٕٙ
 ـ. ٕٓٔٓ،ٕالفضؿ ابراىيـ، المكتبة العصرية ،صيدا ، بيروت، ط 

الممؾ أبو منصور الثعالبي ، ت مفيد يتيمة الدىر في محاسف أىؿ العصر ، عبد . ٕٚ
 ـ.ٖٜٛٔ، ٔبيروت ، ط –محمد قمحية، دار الكتب العممية 

 


