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 الرسقات الشعرية عند ابن رش يق

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 طالب دكتوراه ، أ سامة حيقون:  املؤلف ال ول

 أ س تاذ  ، صاحل ةمفقوداملؤلف الثاين: 

آداب واللغة العربية        قسم ال

 جامعة بسكرة – ال دب واللغاتلكية   

Abstract: 

« The term » is one of the most critical 

issues since ancient times,and The term of 

« poetic theft » is also an important 

,because  the Critics interested about him 

since the third century Hijri,It has many 

synonyms according to critics and times, 

the One Concept may change a lot such as 

« plagiarism, taking, looting and 

Grabbing », All of these terms have one 

meaning is "Literary plagiarism  " ,Critic Ibn 

Rashiq is one of the most important critics 

who have studiedthis « literary 

phenomenon » extensivelyin his books ;  

"Qaradataldhahab and Aleumda " . 

 

 الملخص :
يعترب مصطلح من القضااي اليت شغلت ابل النقاد العرب 

ذ يعد مصطلح الرسقات الشعرية من أ برز  منذ القدمي، ا 

املصطلحات النقدية اليت حظيت ابهامتم كبري وواسع يف الساحة 

النقدية منذ القرن الثالث جهري، فتعددت وتشعبت مفرداته 

ره اليت وجد فهيا، فنجد ومرادفاته بتعدد دارس يه ونقاده وكذا عصو 

آخر بتغري البيئة أ و العرص  املفهوم الواحد يقفز معناه من مصطلح ل

أ و الناقد يف حد ذاته، " فالرسقة وال خذ والغصب والسلب .." 

لكها مصطلحات تندرج حتت ظاهرة نقدية كربى يه الرسقات 

الشعرية، ويعد الناقد " ابن رش يق " من اذلين أ ش بعوا هذه 

 .قدا وحتليال، يف كتابيه " قراضة اذلهب " و " العمدة "الظاهرة ن

 : نقد، مصطلح نقدي، قدمي، رسقات، شعر. اللكامت املفتاحية
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 مصطلح الرسقات الشعرية : -1

 لغة : -1-1

ورد يف معجم مقاييس اللغة :" السني و الفاء و الراء أ صل يدل أ خذ اليشء يف خفاء وسرت 

و اسرتق السمع، مجع رسقة و القطعة من ، يقال رسق يرسق رسقه و املرسوق، 

 (1)احلرير".

تعددت مرادفات الرسقة الشعرية و مفرداهتا ، غري أ ن مصطلح " الرسقة " اكن ال كرث 

ال أ ن املهمتني ابلنقد و ال دب أ ضافوا مصطلحات أ خرى؛  ذيوعا يف أ وساط اللغويني، ا 

 اكالختالس، و الغصب، والرسق..

 :  اصطالحا -1-2

 (2)الرسقة، أ خذ الشاعر من شعر غريه، فينس به لنفسه، وهو عيب عند النقاد القداىم 

و للرسقة تعريفات كثرية أ خرى، ختتلف ابختالف البيئات والعصور والنقاد يف حد ذاهتم، 

بل و حىت يف الس ياق و الطريقة اليت ُاْعُتمدت يف الرسقة، ولكهنا يف اجململ تصب يف بوتقة 

معاين الغري خلسة دون علمه، والرسقة قد تكون يف السطو عىل املعىن واحدة ويه أ خذ 

 فقط ، وقد تكون عىل املعىن و اللفظ معا.

وقد أ حضت الرسقة مشالك نقداي يؤرق نقادان القداىم، فمل جيدوا بديال غري الاعرتاف 

ة بتداخل املعاين ، ومن ذكل حذو شعراء العرص اجلاهيل مهنج سابقهيم يف نظم  القصيد

 اجلاهلية، وقد بني هذا كعب بن زهري يف قوهل : 

اّل معــارا        أ و معادا من لفظنا مكرورا  (4)ما أ راان نقول ا 
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 مصطلح الرسقات الشعرية عند النقاد القداىم :

 قبل عرص ابن رش يق : -2-1

ىل املصطلح عند حديثه  ذ يعترب أ ول من أ شار ا  أ ما ال مصعي فهو أ ول من بعج املوضوع، ا 

شعر النابغة اجلعدي، يف قوهل :" والشعر أ ول من قاهل جيد، و الآخر ك نه مرسوق عن 

آخر يقول :" تسعة أ عشار شعر الفرزدق رسقة و أ ما جرير  (4)وليس جبيد " ، ويف موضع أ

ال لنصف بيت " ال أ نه اكتفى ابال شارة  (5)مفا علمته رسق ا  . وال مصعي صاحب فكر ونقد، ا 

ىل الظاهرة اليت اكنت قد  مية قدم ال دب نفسه.ا 

وقد  تناول ابن سالم امجلحي القضية يف مدونته " طبقات حفول الشعراء"  وخصص ذلكل 

أ قساما أ درهجا حتت امس  " النحل" و "الاشرتاك" و "اال غارة"، وبدوره هو أ يضا مل يتعمق 

 يف الظاهرة ومل يتفصل فهيا ابلشلك امللفت لالنتباه.

ىل  ادلراسات أ ما اجلاحظ فهو أ ول من نظر ل  قضية الرسقة نظرة نقدية موضوعية ، مستندا ا 

اليت س بقته واليت مل تكن سوى أ حاكم نقدية تتسم ابلسطحية و النظرية، فكام أ رشان سابقا 

أ ن ال مصعي قد أ حال لوجود الرسقات يف الشعر، ويه قدمية قدم ال دب نفسه، ولكن هذه 

ىل أ رضية نقدية أ و أ دبية تتك ئ علهيا، وقد وحض لنا اجلاحظ يف معرض حديثه اال حاةل تفتقد ا 

ذ يرى أ هنا تكون يف اللفظ أ و يف املعىن، أ ي أ ن  عن قضية اللفظ  واملعىن كينونة الرسقة، ا 

لك معىن أ و لفظ أ خذ و أ بقي عىل شالكته من غري حتويل أ و حتوير رسقة، فا خذ اللفظ مبعناه 

غري أ ن اجلاحظ اكن هيمت ابلشلك و مبناه هو عني الرسق،  أ ما ما حور فيه فال با س، 

الشعري أ كرث من املعاين اليت جيزم أ هنا مشرتكة بني الناس  فيقول :"واملعاين املطروحة يف 

قامة الوزن، ومتيزي  منا الشا ن يف ا  الطريق، يعرفها العجمي والعريب، والبدوي والقروي وا 

، وبذا وحض لنا أ ن (6)اللفظ، وسهولته، وسهوةل اخملرج، ويف حصة الطبع، وجودة الس بك".

الرسقة يف الغالب ما تكون يف اللفظ، فقد يشرتك شاعران يف بيئة واحدة، وعرص واحد، 
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فيقتسامن بذكل املعاين اليت تكون متداخةل بيهنام، مفا ميزي الواحد عن الآخر هو اللفظ ال 

 املعىن.

منا يف اخملرتعة اخلاصة ،  أ ما الآمدي فيؤكد أ ن الرسق ال يقع يف املعاين املشرتكة بني الناس و ا 

ذا اكان ابين بيئة واحدة.   ( 7)أ ما أ ن يشرتك شاعران يف معىن واحد فهذا أ مر طبيعي، خاصة ا 

وحتدث ابو هالل العسكري يف كتابه الصناعتني عن الرسقة ، وجعل لهذه القضية اباب أ سامه 

ذ يرى أ نه ال يوجد عيب يف أ خذ معاين السابقني  رشيطة ابرازها يف " حسن ال خذ " ا 

كساهبا حلال أ هبىى و أ مجل، فاملعاين عنده " مشرتكة بني العقالء، فرمبا  معارض جديدة ، وا 

منا تتفاضل الناس يف ال لفاظ ورصفها وتا ليفها  وقع املعىن اجليد للسويق والنبطي والزجني وا 

ليه املتقدم من غري أ ن يمل به، ولكن ك ام وقع لل ول وقع ونظمها وقد يقع للمتا خر معىن س بقه ا 

 (8)للآخر"

 مصطلح الرسقات بعد عرص ابن رش يق : -3

حتدث عبد القاهر اجلرجاين يف كتابيه " أ رسار البالغة" و "دالئل الاجعاز" عن الرسقة 

الشعرية، و أ عطاها العديد من املسميات اكالتفاق ، ال خذ و الاحتذاء ، وقد قسم املعىن 

ىل خاص ومشرتك، فقد يشرتك الشاعران يف الرسقة و الاس متداد و الاس تعانة ، فالنوع  ا 

 ال ول وهو املعىن اخلاص ك ن يشرتك الشاعران يف ادلالةل والغرض.

أ ما النوع الثاين وهو املعىن العام، وهو أ ن يشرتك الشاعران فامي هو معروف و راخس عند 

 (9)الناس كتشبيه الشجاع ابل سد و الورد ابخلدود نظام ونرثا.

ثري يف املثل السائر أ ن ال صل يف ابب الرسقات هو "التورية و الاختفاء"، ويرى ابن اال

بتاكر جمال فيقول :" "والصحيح  ويعرتض عىل أ ن املعاين اجلديد قد طرقت سابقا ومل يبق لال 

ىل يوم القيامة ومن اذلي حيجز عىل اخلواطر ويه قاذفة  أ ن ابب الابتداع للمعاين مفتوح ا 

 (10)مبا ال هناية هل؟"
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 مصطلح الرسقات عند عبد الكرمي الهنشيل -3-1

ليه سابقوه، أ نه ال حتدث الرسقة يف املعاين  ىل ما ذهب ا  يذهب عبد الكرمي الهنشيل  ا 

منا هو يف بديع اخملرتع اذلي  املتداوةل بني الناس واملشرتكة بيهنم  فيقول "والرسق أ يضا ا 

 (11)خيتص به الشاعر ال يف املعاين املشرتكة"

 ات عند ابن رش يق :قضية  الرسق -4

ذ يرى أ ن جل الشعراء يقعون يف مكني الرسقات،  مل يعترب ابن رش يق الرسقات عيبا ، ا 

فيقول " هذا ابب متسع جدا، ال يس تطيع أ حد من الشعراء أ ن يدعي السالمة منه أ و فيه 

ويقول أ يضا :"..مازال الشاعر يس تفيض خباطر الآخر ويس متد من قرحيته ويعمتد   (12).."

 (13)معناه". عىل

يوافق ابن رش يق رأ ي اجلرجاين ويؤيده فيقول " يقول اجلرجاين : ولست من هجابذة الالكم 

وال من نقاد الشعر حىت متزي بني أ صنافه و أ قسامه و حتيط علام برتبه ومنازهل فتفصل بني 

 (14)الرسق والغصب و بني الاغارة والاختالس ..". 

ذ ذاك وضع ابن رش يق معايريا و  ذا اتبعها الآخذ أ صبح املعىن هل ومن حقه، و ا  رشوطا،  ا 

ىل املبدع ال ول، وهو يف طرحه هذا قد اقرتب من ابن  ذا قرص فهيا سقط املعىن منه ا  أ ما ا 

 طباطبا و احلامتي.

كام طرح ابن رش يق مجةل من املفاهمي كتساوي السارق مع املرسوق يف ال خذ و أ يضا 

ذا  تساواي يف املعىن، وبذا مل يكن ابن رش يق صارما يف مسا ةل تساوي الشاعر مع الآخذ، ا 

ن اكن هناك نوع من الزايدة والابتاكر و التجديد اليت تطرب مسع  أ خذ الشعراء الس امي ا 
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ذ ال  ىل جانب تناوهل لعنرص "نظم النرث"، ا  القارئ، رشيطة عدم اال خالل ابملعىن ال صيل ، ا 

ضافة أ و ن اكنت هناك ا   تغيري، مبعىن عدم ال خذ احلريف. يرى أ ن هناك عيبا ا 

 مفهوم الرسقات عند ابن رش يق : -4-1

ذ يرى أ ن  ليه أ ساتذته يف القضية ، ا  ىل أ رضية نقدية، تتمثل فامي ذهب ا  استند ابن رش يق ا 

لك شاعر متا ثر بسابقيه، والرسقة تمكن يف البديع اخملرتع اخلاص وليس يف العام املشرتك بني 

منا ت ليه  (15)قع يف البديع النادر واخلارج عن العادة "الناس يقول :" الرسقة ا  . وهذا ما ذهب ا 

 أ س تاذه عبد الكرمي الهنشليووافقه عليه الآمدي و اجلرجاين.

ذ يقول :" أ ما البديع فهو اجلديد، أ صهل يف  وقد اعترب ابن رش يق البديع من الرسقات ا 

آخر " اخليال، وذكل أ ن يفتل احلبل جديدا ليس من قوى حبل نقضت مث فت  (16)ل فتال    أ

 وقد جعل لهذا أ رضاب و أ نواعا مهنا التجنس، املطابقة، و الاجعاز عىل الصدور.

 مث يواصل ابن رش يق حديثه عن مواضيع ال جتوز الرسقة فهيا ، مهنا : 

: ومنه ما يكون يف اللفظ ومنه ما يكون يف املعىن، ويشرتط يف ذكل أ ن الاشرتاك  •

 (17)لناس ليس فهيا ما ميزيها عام سواها.تكون ال لفاظ مشاعة بني ا

ليه قائهل وال ميل أ حد من  اخملرتع و التوليد • : اخملرتع من الشعر هو مامل يس بق ا 

اما التوليد فهو :" ان يس تخرج الشاعر  (18)الشعراء قبل نظريه أ و ما يقرب منه." 

 (19)معىن من معىن شاعر تقدمه أ و يزيد فيه زايدة فذكل يسمى توليد ".
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 أ نواع الرسقات عند ابن رش يق : -4-2

جعهل مرادفا للرسقة ال دبية يف كتابه، وهو اجعاب الشاعر بشعر الاصطراف :  -3-2-1

ذا أ ضاف فيه زايدة مسي اجتالاب، و  ىل نفسه، فا  سابقيه و تا ثره هبم فينسب ذكل الشعر ا 

ذا ترك كام هو مسي انتحاال.  (20)اس تلحاقا، و ا 

وهو أ ن يضيف الشاعر بيتا لغريه يف شعره مث يعيد الاجتالب و الاس تلحاق :  -3-2-2

 الاس تعانة به مرة اثنية 

وهو أ ن ينسب الشاعر بيتا لغريه كام هو دون زايدة أ و نقصان، ويرى الانتحال :  -3-2-3

لفظة ابن رش يق ان الانتحال يكون يف امجلةل و البيت وال يكون يف اللفظة الواحدة أ ي ال

 (21)واملعىن.

ويه عند ابن رش يق ان يضع الشاعر بيتا وخيرتع معىن مليحا، فيتناوهل الاغارة :  -3-2-4

 (22)من هو اعظم منه ذكرا و أ بعد صوات فريى هل دون قائهل

 وهو فيه نوع من اخلباء و القسوة  أ ي أ خذ ابلقوة وليس ابللني.

ال أ نه متارس فيه قوة ويقرتب مفهومه كثريا من الاغار الغصب :  -3-2-5 ة من حيث القوة ، ا 

 وتسلط أ كرب من اال غارة.

يه من بني عيوب الرسقات ويه أ ن يطلب الشاعر أ بيات غريه منه املرافدة :  -3-2-6

ذا أ راد من وراهئا المتكل والاس تحواذ.. ويسمى ال ول " املرفد" والثاين "  خاصة ا 

 (23)الرافد".

ربه عيبا مادام املهتدم جاء بصياغة جديدة وقالب جديد وهو ماال يعت الاهتدام : -3-2-7

 (24)للبيت اذلي اهتدمه مبعىن أ ن فيه نوعا من الابداع والفن   واخللق 



 و   أ .د / مفقــــــــودة صاحل    أ سامة حيقون / الباحث                           الرسقات  الشعرية عند  ابن رش يق

 2018جانفي                                       85                                   -بسكرة-جامعة محمد خيرض

ويه أ يضا نوع محمود من الرسقات عند ابن رش يق، ل ن فيه  النظر و املالحظة : -3-2-8

ذ يرتك الشاعر املعىن ال و  ل كام هو دون أ ن يظهر أ نه نوعا من الفطنة واذلاكء و التحايل، ا 

 مرسوق أ و أ نه غري قائهل.

 (25)وهو مناقضة الشاعر يف أ بياته معاين الشاعر ال ول  اليت أ خذ مهنا . اال ملام : -3-2-9

ذ الاختالس :  -3-2-10 ويسميه كذكل  بنقل املعىن وفيه نوع من احليةل يف ال خذ، ا 

 يصعب عىل الشاعر التفطن للمعىن املتخلس .

 ويه مقابةل مضنية تكون يف جوهر الالكم و متنه بني الشاعر والآخذ.املوازنة : -3-2-11

ذ العكس : -3-2-12 ويكون هذا النوع يف الشلك ال املضمون ، أ ي يف اللفظ دون املعىن، ا 

 (26)يا يت الآخذ بعكس اللفظ ال صيل اذلي اكن عليه.

ين من الشعر ونظمها يف بيت وهو أ خذ الشاعر ش تات املعا الالتقاط والتلفيق : -3-2-13

 (27)واحد، وهذا يعترب عيبا ل نه عبارة عن نسخ ملعان سابقة وحتويرها وتغيريها.

 (28)وهو ال جيعلها عيبا رمغ تضميهنا يف ابب الرسقات.املواردة :  -3-2-14

ذ تلمس فيه نوعا من الفن و احلسن عند  كشف املعىن : -3-2-15 ليس بعيب عنده، ا 

 (29)ن خالل بصمة الشاعر اجلديدة.ال خذ وذكل م

ويه من أ حسن الرسقات عند ابن رش يق وذكل ملا فيه من  الشعر اجملدود : -3-2-16

 صياغة للمعىن يف حةل جديدة وقالب فين رائع.  
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وهو نظم الشاعر شعرا رديئا مس هتجنا فيا يت اتبعوه من بعده سوء االتباع :  -3-2-17

فينظموا عىل منواهل، وابلرداءة ذاهتا وهو من أ قبح أ نواع الرسقات الشعرية عند ابن رش يق. 
(30) 

خنلص يف ال خري، أ ن نقادان القداىم وال س امي ابن رش يق قد حتدثوا عن ظاهرة الرسقات 

ىل بشلك مفصل، و مما يلفت الانتباه تن وع املصطلحات للمفهوم الواحد، وهذا ما قد حييل ا 

وجود اشاكلية يف املصطلح النقدي، ولكن املدقق لهاته املصطلحات  جيد أ هنا يتعلق لك 

ذا اكنت فيه  مهنا بنوع حمدد ودقيق من الرسقة، فال جيوز أ ن نقول عن البيت أ نه مرسوق ا 

هو مس تلجب أ و مس تلحق، وال  اضافة جديدة وابتاكر فين وملسة الشاعر الآخذ ، بل

آخر ابلقوة ونس به لنفسه استنادا ملاكنته  ذا سطا عليه شاعر أ نقول عن البيت أ نه منحول ا 

ن موروثوان النقدي اكن  غارة وغصب.. وابلتايل فا  ليه ذكل، فهذه ا  بني الشعراء فينسب ا 

ىل مفهوم يفرق بشلك جعيب بني املصطلحات املتداخةل اليت يظن الواحد منا أ هنا تطلق ع

واحد، ولكهنا يف احلقيقة تطلق عىل مفاهمي خمتلفة ابعتبار الس ياق اذلي أ طلقت فيه و البيئة 

 اليت ودلت فهيا.
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