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المصطلح النقدي)االحتذاء( والسرقات الشعريّة في كتاب)الوساطة( للقاضي الجرجانّي وبعض كتب 
 النقد األدبي الحديث
 ،د. فرات صبار منذور

 قسم اللغة العربية وآدابها، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة طهران، إيران

   الملخص
ػػللت ل رػػ لار  لايػػَتعل ا لوػػعلنلاقػػعقلإنلاػػلفلا١تػػلا لار قػػا  لا  ػػ لتعػػالارقػػ التلارةػػع وعلا مػػ ا للاول  ػػاوا لقلمل كلػػلـع قػػل قلاػػاٯت للً 

رل اػػ ؼلالػػىلاػػانلبػػاعلمقػػيعلا الػػلؿلا  م ػػعلإةلأبػػالرللاػػ لحوػػعقل ار دػػ لن لػػللاًك تػػ لاػػ لإمػػااعلأ لت ػػ ا لاػػ لحوػػعل
وللال  ل مطلا١تكقاـلمل١تكأخ قل اع نعلاجمل الا لأخ ن.ل ار لاالاككيعلاالمٌ قل اطلٌعلهنٌ لركلكلار ص صلاريتلو وال  اسكول؛لر ق

لارةػ وععقل ت ر ػ ل نػعل ارةع اءلرفد لل اعٌتقل تقاٯت لالػىلريػَتول نػللنرػك.ل  ريػ لاع نػعلاٞت حػلعلار اسػععلملركفقػَتل ارفقػ ل الػـ 
المػػػل د الاػػػ لخػػػاؿلاض اءلار قاوػػػعل ارياري  ػػػعلارػػػيتلمػػػل   ُ لأم ػػػ لابػػػ اؼلملاػػػا  وللاكلمػػػ لوار سػػػلإعلمػػػُتلا١تك ػػػ لارقضػػػلءلرفػػػًتةلإ ولػػػعلإ

لػػػػعلملنعػػػػعل اف ػػػاةلاػػػػ لخػػػػاؿلاةػػػػف لار قػػػػلبلاػػػ ل ػػػػ الا١تصػػػػطل   ااًدػػػػعلل-اًُكػػػػ اءل- خصػػػ ا ل؛لرػػػػ ال حػػػػاتلأفلارً 
اسكعللر قلأ لا وبلا  قليفلمعضلاكبلمقل مللا١تعلب و ليفلم ءلا١تعٌتلارعلـلوارقػ التلارةػع و علل اااكوػللملر صػ صلاُ م ػعل

اوا ل  .ااٯتللً 
لا١تصطل لار قا قلارق التلارةع وعقلاًُك اء,لاكلبلار سلإعقلاٞت حلع.للكلمات المفتاحية:ا
 

        المقدمة :
لوؤث ل لنو  لار للؿق لإةل اا ة ل أًلس ق  لٔتةلا و لملإلمقلفل ارقل  لا  يبلوواؼلإةلاُ تقلء لار قا لمأف  لا لإٯتلم ل امطاا ل

لارق لس  لأمعل و لم ل  لاإلمقلع لاريتلملجملكلع لار فق  ع ل ارل ة لارف   عق لا١تكعع لا  لنضا  ل اركعل ل  ع... ل ا خاا  ع ل اُحكللا  ع ع
تصلًبلنركلاُ تقلء.ل إ وللار قاليفلٖتق لل  الا٢تاؼل  لا  ب:لنركلار صلاإلمااايلار  لو كخ لاؤرف قل ولعبلن  ل

لارلغعلا١تخكلفعلا لماريعل ..ليفلإمكلجلنركلار صلاٞتل للا١تؤث ا٠ت لؿل    المل د اقلً ثلتكدلن لالـ  ل. ٨ت ل ب ؼع
لال س لار قالا  يبل ل لنإهن  لاُباًيلار قا لاراا لق لارع م  علتأخ تليفلاسكخااـلا رفلظلارلغ و علٔتع ل ل  إفلالم لاري ئع

لا لتل كلاًُ لـلار قاو عقلالل  لقل اسكعلل لخاؿلالل  علار قالتلكل ُُتلا رفلظلٔتفو اوللارعلـقلأ لا١تة كليفلمعضع
لاةلًعليفلاُبطاًلتلاللل لُ  لارقاااىق اعكلاةلالىلار  ؽلار ن علار  لدافلااَتا لا لتلكلاإلملءاتلار قاو علر قل مل

لوق ر ف.
ت ل ر لارا اسلتلارقلمقعلحو  لارقلميلاٞت حلعلار قاو عل ا  م  عقلانا لا ول:لوارقلميلاٞت حلعلا  وبلار لااللرلااك  ل

وأث لاٞت حلعليفلارا اسلتللل  لارقل ة.ل وارقلميلاٞت حلعل ار قالا  يبللرلااك  لاياةلال قلع.ل  سلرعلالحقكَتلت ل ر ٤ت
رياو لأٛتا.ل  ٔتللنلتٍتلنا لاكبلأخ نلمللوقعفٍتلارياثليفلارعا  لال وللخاؿلتفقا لا ااعلليلًثارياري  علاٟتاواعللرل

  لؾلاقلًعل ان  علرلق اءةلار قاوعلارفلًصعليفلآ اءل  الارعلمللار يَتلمكقل طلارض ءلالىلمعضلل  ال لار كبلار ال  عل ار  ا  ع.ل
ح اميولقل اقل مكوللملرق اءةلار قاوعلاٟتاواعقل م لفلأث لاٞت حلعلن ول.لنضا لا لأفلْتا للوك ل ؿلاصطل لخلصلاسكعلللاأًال

ل.خاؿلار بفلً   لقل اركال للً   للآخ لا .لاصل وللارق التلارةع وعليفلار قالارع يبلارقامي
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ولقليفلت  و لا١تع نعل نعلؿٌللأسلسي للرللصطل لأث ٌل لأ لثقلنعلالم لر لت وضل وقكق  لبً  فل ليفلإمكلجلاع نعلاللمللتل أف 
لاراُرع لابطاًلتل اماع لت حوول لا١تعٌت؛ل ف للخصيعل حاواة لأ  لل ا قع لتق  للثقلنع لا١تصطلامضلأاعع لتللمط ابل ُرع

ا١تصطلالتلارياري عل ار قاوعل ت يو الإةلاخكاؼللارعلللءل مع.لنتعل ضلافل  لولل ااـلاسكق ا  لتعا  لل اخكانولقلأ ل ل
لا لإ وللأ لارياريعلار قالاكبيفلللال لار قالاصطلالتلاع نع ل.ل  ولا١تصطلالتلمُتلالملل آخ  تكيعلظو  للُلو  فلإُ 

لارقلماةليفلالل  علا اءةلار صل اٟت  لال  أ لناؾليفلاكبل  و لاا١تصطل لل  ا ل.رعللُتل ريَت٫تللا لارعلـ 
ل ل ت ل لأ٫ت  علارياثليفلار ةفلا لتق   علارقلميلاٞت حلعليفلاعلٞتعلا م علارق التلارةع وعليفلب   للا١تخكلفعقليفلح ٍّ

لوعا ل لًلنلع لا لأ  لار كبلار قاو لللن  لمقا ٍّ لآم اؾقل سيبلتةلمكلتلكلاكلبلوار سلإعلمُتلا١تك  ل خص ا ل عليفلت اث ل
ل.ًتاث للار قا لاٟتاوثكوللر اانلا االا١تصطلالتلار قاوعلمعل لارياريعقل

لاريتلت  ليفلن  لار لاالارع يبقل ا ركلارقل ئلا١تاقفلرل ص صلا  م عقللارياثلوواؼ ل لرألسئلع لا لسيع إةل معلأح مع
اسكل لمقل مللمعاولملُاكلل لالىلتلكلا١تصطلالتل  لل  ةلارق التقلً ؿل ا عل  ولا١تصطلالتلا١تقكعللعليفلاعلٞتعلظل

ال ال ل اصطل لاًُك اءلالىل ح لا٠تص ص؟ل  للإ   الن ول؟لركةلللاللالر لاٞت حلعل دول ةلن موللتط  لارعلل  علار قاوعل
ل.يفلارعص لاٟتاوث

 قلطلا١تف اةليفلٖتاوالاُإل لار د  لرلل م علا ل االا تأو لتقق  لارياثلالىلاقااعقلمث ل٘تو ا:لأافلن  لالىلمعضلار
لمدل  ةل لاصطل لاًُك اء ل اااع لوار سلإعل ل اركع وفلم كلم  ل ا  م  عق لارعلل  ع لاٞت حلعل ا لمك  لاركع وفلملرقلميل اي ل

ًك اءلليفلاكبلار قالارق التلارةع و ع.لمث لاياثلأ ؿ:لم   لن  ل أ لاٞت حلعلمدل  ةلارق اعلارةع و عقل تكيع لاصطل لواُ
لأ ل لا١تصطل ق لالىلاسكعللؿل  ا ل اف لن   لمث لاياثلثلع: لاٞت حلعلرللصطل لمفق . ل اعلٞتع لم كلبلار سلإعق اقل مع

لا وبلا  ليفلاكبلار قالاٟتاواع.لمث لخل٘تعل اسك كلحلت.
 

 التمهيد:
لارع و  لاٟتق لاليلم لايا لّت حلاٞت حلعلم لاٟتق لارقلميلأم  ل رال مةأ لإةلق لأخ   لاع بلايللأفلوًتاول لمبقا فل إر ول

لا  ةلو لمُتل  اوكُت: ل نلت  ليفلٖتاوالس ع لاخكلف ا لا لظ  ا. لنق و ل ل الفلأخ و لاٟتل ق لويلغ لرلعل ل ١ت ل  ػلقل633م قلم  لإلي ل
ل لو لاٟتل  و693 ارالم ع لن بلإر   ل ارصا  لال ل ارقي يو333 ػل ل ا777 ػل لارالم عق لار  اوع لً ثل حال لاسكق ل ػل ل  

ق لاُخاؽقل وق لاٟتلؿ..لواٟتل  :ل .ل الفلرُ  ت ليفلااو علاب ؼلأ لوللملر ال ل ا١ت ؤةلً  ـقل7991اؤ خ الاص مللار ـ 
لللأث  الملرغ لليفلتعل ق لملرعل ل ارعلللءقل اربلا لنركلمق ر :ل779/ل3ج

 صرت للبيت والكتاب جليسا ....ما تطعمت لذة العيش حتى 
 . فلم أبتغي سواه أنيسا ....ندي من العلم ليس شيء أعز ع

ال لنركلاٟتبلرلعل لحعل لوط ؼلاريلاافلاُساا علْتا للا لارعلللءلار يل ل ارككلل لالىلأواوو قلًىتل بللإةلاصلؼل
لعلإ ولععلاركقىلخا٢تللمل  وبلاريل عل دو لآؿلم و لارصلًبلم  ايل قلار  للارعلللءلار يل لار و لوةل ل٢ت لملري لفقل معالً 

ُ ولارقضلءلالىلااو  لح حلفقلمث لالميلاضلةلار   لال ول.ل"ل بلم لااَت ال    مللو ؿلالىلَاَضلءلاْرقبَضلةلملر نلإاَةلأَفلت ىفلأباخا
لل.133/ل6 ػقل7176"لوارقي ي:لرَللىفلننلاْٟتخَّعلس علاثْػَ كَػُْتالَ تاْقعُتل ثاٙتلاعلَ ٛتللتلم ت لإاَةلح حلفلَنان لرَل

ل
ل
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 مكانة الجرجانّي العلمّية    
ملغلاٞت حلعلا لمعلالل  علايَتةلمُتلالللءلاص وقل ناعلب ك ليفلاُاصل لاُساا علال ولقل بل لارككلل لالىلواو لااالةل

 للايَت الاعيالارقل  لاٞت حلعلوفكخ لملُمكقلبلرلقلميلاٞت حل
لااعل الفلرلفخ لا الايل لارعلللء؛لنالري امعلإنالٝتع لال١ت

قل الفلارة خلايالارقل  لاٞت حلعلأم لاٟتق لالميلار  ليفلأولـلارصلًبلم لايل ل الفلأ ويللأ ويللالاا"لاريًتؼلا لْت ولل
ل.ل  نلاٟتل  لأوض للا لاراعلر لالل711/ل1قلج7997واٟتل  :لل"نا وليفلاكي لتيخيخلم ل مشخلمأمف لملُمكللءلإر  لإنا

أم لاٟتق لاليلم لايالارع و لًق علح حلفل ن  لار الفل مل  ةلارفلكل إمقلفلمللار يَتقلًُتلالؿ:ل"لوةوالٔت لمعل  الارعل
ـقل7997"لواٟتل  :لًااعلارعل ل   ةلتلجلا  بل نل سلاق  لارةع ل ٬تلعلخطلام لاقلعلإةلما لاٞتلًظل مد لارياًت 

ل.لن لفل371/ل6ولام لخل لف:لل..."أ ويل لشلا ا ل للشلنع  ل للالفلنق ول لل.ل نا ولام لخل لفليفل ن لت لنقلؿلا  :ل"739/ل1ج
ْتللا لأم دلالللءلاص وقل ر لملسبل  الارياثلتكيعلاللا لليفلالل ل نضل لرطلؿلم للا١تقلـقل ر  ل٩تك لٔتللالر لارقي يل

اْرفاْق لَ ارةع لَر بل وَ افلَاْةوب  للالمىلح حلفلمثَّلالمىلار نلَ اْٞتَلااعلَمُت   لا لأن  لاص ف لالىلالللءلارةلنع  عقلنقلؿ:ل"
لل119/ل6 ػقل7176..."لولارقي يقل ََالَفلًق لا٠ْتطلنص  لاْرعيل َةلَ  بَ لابَص فلاكلبلار سلإعلَمُتلا١تك ىبل خص ا 

 

 الجرجانّي قاضًيا بين المتنبي وخصومو:  
لاةل م ل تعا لا١ت س ا عقلالل لبفعلتصل نكلًىتلاإلر ًت علارياثلا ااعلالىلار يَتلارعلملل  الاع نعلتطلبلأفلالل

لأ سعلار لاالثقلنعلت  فلافلارة  طلتلكل أ  ل٧تلً قل ش  طلار لاالاقؤ ر عل ا ؼلا١تقكقيللاسكة ؼلن أم لارف  وعق
.ل اؤث لاك لاللً لةل١ت وجل وؤسسلا  وبقلالللوقـ لنو لارةلا ؛لاولعلتف ؽلنلولك لمفق قلارةلا لثقلنعلا لم اَت
لالفلاٞت حلعلارقلميلأفلأ  ا لٔت حيول؛ل اٟت  لا  رعل ا لاةعلارقضلءليفلارط ولعلنركلخربةلاٞت حلعلإةلأمف ل إنا

الم وو للالم ل للْتللن لفلخص ا ؛ل مُتللا١تك  وار لسل شغللارام للاأللشلا لمُتلار سلإعلتلكلر ق  ل٘تلال للاؤ ا ل ل  وليفل٤تلوا 
٣تل اعلل م ا ك لل م ا ك ليفلاكلبلار سلإعلأفلتع ؼلأم  لأر فل  الار كلبل   ا لالىلاللأر ف  اللو واؾلإاخلم للٔت.لار سلإع

 سلرك لا١تع  نعليفلار  لاكبللا لارعلللءلا١تكالالُتلالىلا١تك  قل ا و ل ن للال وقل بلًبلارفضللال  لارصلًبلم لايل 
مُتلا١تك  ل خص ا ليفلشع ولنأًق ل أماعل أإلؿل أإلبللالللارقلميلأم لاٟتق لاكلبلار سلإع"ل.إظول لاقل نءلا١تك  

 أبلبلشلالعلارص ابل اسك ةلالىلا االيفلنصللا٠تطلبل أا بلا لتيا وليفلا  بل ال لارع بل ٘ت   لا لح  ةل
لل.736/ل1ـقلج7997"لواٟتل  قلاٟتفظل ا ةلار قالنقل لار كلبلاقَتلار ولحل إل ليفلاريا لمغَتلح لح

 

 حتذاء بظاىرة السرقات الشعريّة عالقة اال
ُ للارةع و علارق التلمقض علا  االلمقل مللا لوعل ري ل ل٦تللا  يبقلار ل نجلاعلتعلإ ولليفلا م ا  علت  لمللارع لوعل  ولأفلإ

لاعلٞتعليفل ارع اإفلا   اءلٖت ل لً ثلار ص ص؛لرككلت ل ٢تللا الا١ت م ايل ارط حلارعلليلا١تقل لا لت ا ؼلحعلول
ط  لا  يبقلار ص للا لك لا لا١ت ا  لا لااَتليفلً  ءلمعضلإف للال للإنالاٟتق قعل٧تلمبلُ . لمُتلارةي لتكيعليفلريلةل ُؤ
لناك لأم ءلنقالنركلنعلل إنا.لسيق لا لمق اعلأًا٫تللر كو لاكقل مُت؛لاسل مُتلأ لاكطلمقُتقلرفدُتلأ لاكةلرُتلاع  ُت
لارق اعلنلصطل ل.لل79قل7911:لاُبلعي"لولس اعلارف د ؽلشع لأاةل لتقعع"لإف للًاألميلؿلٮتط لنول.لًق لار قال أ ىف
ُ للناؾل ال.لاا ولا ل ٭تط للا  لو لؿلأفلأ ا لاىتلارةلا ل ح لار لااليفلوةو ولس طل  ل لت   و لٔتعٌتلا١تصطل ل  الُ تيلطلإ

لحوعقلا للس اعواللعل١ت اعلا ب ن ل ت    ل  الار ف سل تةلئ لايغ ضلنو :لا لأًا٫تللاع  ُتلالىلالا لنو لار ف س؛
ل:لا ل بفلارق اعلوكعففل   لارعيالم لإ نعلتقلعلأفل رك.لا  لر سلاللم ل أٟتق الااَت الن  لملرغ ال  هن  
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لللل.سرقا من الناس وشرّ  غنيت، عنها.... أسرقها األشعار على أغير والل
لا سلسقل  الالىلارقلالعلا٠تص التل اا ةل اراو   عقل ارق لس  علرف  و عالا١ت ا بلن  ةل تيل  لارق لسيلارةع لاد  ل ل اع
ل٘تلـلاأيبلارةع قلا لارل فل  الايل لشع اءل تيٍتلارص ععلشع لا١تكلاللمدو  لاٞتاوالا  يبلا١ت  بليفلا٠تاؼلا لنضا ل
لاصطل لإ حليفلا١تغلُةلالىلسلاالنركلل لالاي ر قلً ؿلاٞتاؿل اًكااـلآم اؾقلا  م علاري ئعلتعواولملل ار  ل... ا١تك  

ل.لًا  وليفل ارك سعلارق الت
ُ لالىلارق اعلارةع و عقل ارةبيَوعبل رلقل ئلأفلوكص  لارعااعلمُتلاصطل لواًُك اءللاأًالا١تصل وللاريتلاا  للمغضلار قل لاال

  الا١تصطل لملرق اعلا تيلإ للاطلمق ًّللر   فل ارق ءبليفل٣ت  لنا ل  الا١تصطل ليفلملبلارق التقل ر سلملرض   ةلأفلو تيطل
لام ل لمُتلاراًلل ارقلمللرلا  لالىلاراًللملرق اع.لنو ا لرل ف  ل اُمشئ اد؛لمللو فيلأفلت  فلٙت َ لاةلرعلال ااالة

م لم و ةل ػلل   لا لأ االلا لت لل الا لارق التلًُتلأخربلٔتع  علام لم حلارعط ل  قلا لام ل ا  لم لاكل ل363ساـو
نللللمفالشع لأم  لحعللو واليفلا شعل ل وص عوللر لقل إنالااـل  فلااـلاكل قل إنال  لل االسأُولا لشع لأم  لاكل ل"

لت اةل لنللل ل ار الاعلاريتلشوا ل لاكل ق لا١ت امعلاريتلنا  ل لن  ا  لوفكعل ن٭تك  لالىلااا ق لأم  لوام لساـ:لركلالل ل "
ُ لأف لن  لاا ةلالىلا٠تللل اُمااع.لأا ألل.ل يفلاحمل11/ل7قلج3179 صلعلنإف لاًُك اءل إفلالفلن  لأخ لأ لتقل ال١ت لسيللإ

لل.ل311قل7911ارق اعلنأخ لا لريَتلاا ةلالىلا٠تللل اإلمااعو اا ة:ل
 

 السرقة عند القاضي الجرجاني
لٮتكلفليفلنركلارع بلا لريَت  ل .ل ر  لاار ؿل  ولارلفدعلإنال اعليفلريَتلارق اعلهتلعلخطَتةلإنالثيك لْتللإمقلفقلُ 

لإلثيلتلاركولعلالىلارقل ؽقلنو ليفلاجملل ُ ل٣تلدو لقل إنالالفل ا ا ليفلاٟتق قعل٭تكلجلإةلإثيلتل ا علاٞتـ  دلا ا لفلا١تل و علاار 
اوثلا لارق اعل..لأر ق لأاقا؛ل م للمك ل  لا لأن ل لا  ابَيلس اكولقل  للا ن ل ل ا١تعلعلً ٌ لالىلأًال؟لًىتلوك لاٟت

لا اربل(. 2ٕ/ٔ)الجاحظ..ج"لا١تعلعلايق إعلإةلريَتلريلوعقل ٦تكاةلإةلريَتلهنلوع"  ر لحل دمللا١تعلعلإةلا رفلظلاريتلتعا 
لركلكلا١تعلعقلنوللامف  لرللاك ل ل  فلآخ لا لأم لءلارلغعلار اًاة؟لأر سل  الشي  لمق ؿلا١تع  :

 رارًا ... ضاحًكا من تزاحم األضداد.رّب لحٍد قد صار لحًدا م
.لل مللوغَتليفلم  لاا ؤلوقوفًا بها صحبي علّي مطيهم... يقولون ال تهلك أسًى وتجّلدِ مثلأمد لإةلا ؿلارةلا لإ نع:ل

لس اع؛ل   لا لوق ؿ:ل  ارق سلريَتلالن ك لنقطلول ٕتل للل مللوَ ليفلنركلمَت الُ 
 سرقا من الناس وشرّ  غنيت، هاعن.... أسرقها  األشعار على أغير وال

 وإّن احسَن بيٍت أنَت قائلو ... بيٌت يقاُل إذا أنشدتَُو َصَدقا
ل  لا لملبل ا علاٟتلن لالىلل ل اركةلم ليفلاسكعللؿلا رفلظلإ٪تل لناهتلق لاٞتل علوك ل فلارلغع ُ ل ف  لح أولالىلنركلإ  ال

لاٟتلن .
ا لت ل  ليفلملبلارق التلارةع و علا لار قل ل ريَت  لاال ىفل  الاريلبلال لنركلوةَتلإةلبع معل  الا١تطلبقلنل سلالللل

لاريلبقلً ثلالؿ:ل" لملبلُلو وضلم لإُلار لاالاريصَتقل ارعلمللا١تربِّد.لًق  .ل الىلنركلمٌتلاٞت حلع لًاوا ليفل  ا   ا
ل ل لار اـق لحولم ة لا  لتعا  ل رقَ  ل اسك لل . لاسك نلو لأ  ا  لتع  ضلر  لا  لمُتلأب لن ل ر سلال لًىتل٘ت    لارةع ق مػبق ل 

للل716قل7917..."لاٞت حلع:ل أاقلاا 
ل
ل
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 المبحث األول: االحتذاء في كتاب الوساطة والكتب النقديّة المعاصرة للجرجاني.ل
 قبل القاضي الجرجاني:  النقاد اصطالح في االحتذاء
ل ًَ َ ا ل ًا  ا لً  اءا لااَّلليفاًُك اء ل لارفعَل َ ا ًَ ل لااَّ ٫تللورغع ل: لإنا لملرق ةا ل ارقب َة لملر علا لار عَل َ ا ًَ ل: ل وقلؿ ل اطعولق   ل
َ الً َ لدواعلنَػَعللنعَل بقلال وللق ًَ ورقلفلارع ب:للاًك نل٭تك  لإنالامكعل.لنلًُك اءبلاأخ ٌنلا لً ال٭ت  لً  ا قل وقلؿ:ل 
لـقلال ةلً ال.3111 ػقلال ةلً ا.لارفَت دلآمل  :ل7171

لا لن ؽ لأًال ر سلٙت َ  لأ  لار للع ل  و لنكطلل لارعلـ. لا  يل لمل١تعٌت لر للعواًُك اءل لارلغ  ل اُبطاًي لمُتلا١تعٌت يَت
تصل وفولليفلاكبلار قال و ا لرللاركقل ال احمللالةلرعلللاضخ و .ل ر لتكيع لل  ولارلفدعلالللاسكعللوللار قل لايللاٞت حلع؛ل

 ػلقل   ل331ارقَتلالىلهنجلا لتقاـلمة للالـقلنفيلًاوا لا لارعكليبو ػللتعٍتلاركقل ال ل311ر حامل للا الاٞتلًظو
لل الفلارعكليب ل٭تك  ل7/13 ػقج7136 ػلليفلارياوع:ل"واٞتلًظ:ل713خط بل شلا قل الفلافك م للمط وقعلمةل لم لم  و

ل و ا  ليفلتص  اوارياوعل لم لم   لريةل  لارعكليب  لتقل ا ل  ل لنلًُك اء ليفلارياوع". لمةل  لاريتللً   لا١تعلعل ارص   ملرياوعل  ل
لري وي للا لاي للاُسكعل ةلااا .لل ُ لُنك لل اعٌت  لتضفيلالىلا م لتلارةع و علٚتل

نكقعلار للعليفلا معولللقيفل معلارقلن عليفل٤تل وللاًُك اءلالىلاعٌتلااكفلءلا وجلا١تكقاِّـل ػل633ونا لام لإيلإيللارعل   ل
ل٬ت  لا وللري ق لا١ت لسبقلُ  قب؛لمللو  فلر اعوللالىلاُٝتلعلا اعلاخ بلو والا لٚتلؿلار للعلً  َت لقلر سل  الً 

لا اعإوقلاولقلاعلبع معلأفلتأيتلر ولار للعليفلآخ لاري  لاقلن علر قل   لاللُل٬ت اولال ل اًالا لارةع اء.لنلمض لإةل
ليفلا ؿلاٟتط ئع:لوار لسيلرفدع

 بُ ْغَيِتها          واقُعْد، فإنَّك أَْنت الطّاِعُم الكاسيدَِع المكارَِم، اَل تَ ْرَحُل لُ 
 ل اق ر :لاخ يعلا١ت اعلا لا١تكااِّث.لنق ر وار لسيلل

ْت      من األيَّاِم ُمْظِلَمٌة أَضاؤوا  ُىُم الَقْوُم الَّذين إَذا أَلمَّ
لن لًق  لا١ت اعق لأملء ال لو لارةػ"نق ر : لا  لاحملاث ف لاًك نلال ول لاا لأاالع لن ول  و لتقَّااو  لا ولجلا  ل سل  ا قلع اء

َولَّ 
ب
َ علا١ت لأيبلاب َػ ػْ لأْشَعل ا اْ لاَقْ ؿا َوللَسكَػْعاب لرَلليفا لأْشَ لَءلاا ػْ ُدومي أُدْم لِك بالَوفَاِء على الصََّفا ل:ل-شلا لايلسيل- أْمَااب اليفا

 ... ِإنِّي ِبَعْهِدِك واثٌق فَثِقي ِبي
لل"ونَاقاي:لنق رب بل ا ا قلعٌلرط فَلليبا ْ ؽاللالىلرَللنَػ بْقَكَاؿ للحا ل.ل716/ل7قلج7911ارةِّْع "لوارعل  :للمَ ْقجاللاَلاالَوللًا

 ػللارفعللواًك نلل أ ا لم لتقل الاراًللرلقلملقل ا خ لا  قل اسكقلءلاعلم  لا  .ل م ركلاا ـلأملل٘تلـل671 نا لاضاا  و
ا فل٬ت دلرقلاللأفلوق ؿلإفلارياًت لأشع لا لأيبل٘تلـل ا لأيبل٘تلـل"الىلارياًت قلالىل أ لابالبلأيبل٘تلـقلًُتلالؿ:ل

/ل7قلج7991"لواضاا  :لأخ قل الىلً  ولاًك نقل ا لاعلم  لاسكقى؟ل مل اولًىتلا ل:لارطلايلا اربقل ارطلايلا بغ 
لللاسكغ اللااَت اليفلتكيعلا3ُ سكعل اتلاريع اةقل ا١تعلعلا١ت راة..ل مللل.لل ا ركلنعللًُتلالوسلأملل٘تلـلٔتقل لم لار ر ا؛ل هن 

لاقلوقك ل ً  للتكيعلارط وقعلأ لاُسل بقلار  لٯت  لشع ل  الل-.لنعٌتلمػوً امأشخعلارقلليل أيبلوعق بلا١ت ف ؼو تضا
لا لا٠تصلاصلاحملا ةقلالسكعللؿلأرفلظلمع  ولقل اإلاال لا ولليفلمااوعلأم لت قلأ لاسكغ اؽ ارص  للارةلا لأ لناؾلالىلأسلسع

لأملل لشع ٫تللر سلالىلإ وقعلأشعل لارع بلارقاٯتع.ل ال لنركل ف  يلإر كلمأف  ارف   علارصعيعل ا١تعقاةل...ل ريَتلنركقل٦تللوً 
ل ل" لا ل٘تلـ لن   ل١تل لإ وقكو ؛ لالى لُ  لا  االق لأشعل  لوةي  لُ لا رفلظل شع و ل اقك  و لبلًبلب عععق لارك لفق شاوا

/ل7"لواضاا  :لجلا١ت راةقلنو لمأفلو  فليفلً  لاقل لم لار ر ال ا لً الً  ولأًلل أشي اُسكعل اتلاريع اةقل ا١تعلع
لل.1
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 ػللاًُك اءل احملك  ل أ ا لرلللا لتكيعلاعٌتلالر لاكقاـقلمث لدا لال  لمكاقُتلايل ةقلأ لاخك ل ل دفلول لل611 نا لاٟتل٘تي و
لاركقل  لاطلل لملًُك اء لاصا ل ل  ٔت  ل ريَتلنركق لارق التلارةع و ع.لم .. لنركلا  لال  ل اا  لارقلمقُت. لالىلإ وقع ل ار د  ا

يُل والليُل والَبيداء تَعرِفُني ... والحرُب والضرُب والِقرطُاُس خَوال ا  ضلمل١تك  لًُتلأمةالمُتلوا لام لا١تولبقلالاا ل:ل
لُوالقلمُ 

لأفلو ا لاُاكلل ليفلشع وقل وك لب لارق ؽليفللل...ةع اءا لاركيلعل اًُك اءقل سل ؾلارط وللاريتلتقاـلإر وللريَتولا لار"ل  ُ
 ا لارقي للاحملك  لأفلوأخ لا١تعٌتل  فلارلفظقلمثلأفلوط و لأفلالفلا ة نل قل و ةف لإفلالفلاقك  ا قل ٭تق لل.ااا 

لا  قل ٮتكل لار دفلارع بلر قلًىتلو  فلمل ٝتلعلايقل ل ملرقل بلالقل ل لارعيل ة لواٟتل٘تي: ل.ل  أنليفلا ؿل713قلـ7931"
لا١تك  لارقلمللس اٌعقلً ثلسيق لإةل  الا١تعٌتل ارط وللأم ل٘تلـليفلا ر :لل

ل.لالعِيُس والَهُم والليُل الُتماُم مَعاً ... َثالثَُة أبَداً يُ ُقرن في قَ َرنِ 
لإةل لاًُك اءلا لارق اع؛ل ف لارةلا لن  لوعلاب ل"لاسل بلشلا لآخ لن قلاولاأم  ل ا ركلنعللايالارقل  لاٞت حلعلًُتلاا 

ل.ل م بل393ـقل3117"ولاٞت حلع:لوقطعلا لأ ٯت لمعالالىلاالؿلمعللاالاطعوللبلًيولقلن قلؿ:لاالاًك نلالىلاالر 
ُ لر رك لارف د ؽ:لا ؿاالللاال

 أترجو ربيع أن تجيء صغارىا ... بخير، وقد أعيا ربيعا كبارىا.
نللللٝتعلارف د ؽلم ركل و كليب أن يجيء حديثها ... بخير، وقد أعيا كليبا قديمها. أترجنقلؿ:للقاريع ثارةلا للًك اولن

ل.ل ت الولل  للٔتعٌتلس اول.شرودا ... تنّحلها ابن حمراء العجان قافيةً  إذا ما قلتُ  خلولالاا :ل
 

 االحتذاء عند القاضي الجرجاني :
نخلءلم لر ئعلا١تصا واًُك اءللل؛ا اولاعلعل٥تكلفعلكااىلارلفظاسً ثلل.   لرفظلواًُك اءللا الاٞت حلعلر ئلتل٥تكلفع

لارياريعلل لن  ف لا  لريَت ل لأ  لا١تطلمقعق لأ  لاركخ  س لن ول ل اع لارع ب لأم لت لا  لم للنج لاحملاثُت لإاخلب لا  لت ل  ًُت
 امعل اٟتق قل ٘ت ػ َ  للا لأخ اهتلليفلنللللأْنضىلارةع لاةلاحمْلَاثُتقل  أْ الا ااَعلتلكلا م لتلا لارغ"الُسكعل ةلااا قلنقلؿ:ل

 أ ا لم لتقل الاسل بلخلصلا لااـللل.61قل7917"لواٞت حلع :لار شلاعل ارلطفقلت ل ف الاًُك اءلال وللنقل ْ ولارَياوع..
لالىلارك اُسكعل ات.لارع بلوعكلالالىلاحملق لتلارلفد  عل ا١تع  و ع قل الُلالىل.ل ا ركلاسكعلللارلفظلر أةلا١تصا ؛لر اؿ 

ل٤تا عق ا لٚت للاللت بللإر  لل   لأ :لاركقل الاطلق لقل االايػ َ لا ل  الا١تعٌتلمط وقعلُنكععلنا  علٕتل دتلاص ولم اَتقلاالؿع
لٔتفو ا لارعلـلالىلاللابطبلاَ لال  لًاوا للاٞت حلع؛ل ف ل لاكبل١تالافعقلأ لتااخللار ص صقلأ لارك لصليفللمل  الا١تعٌتلواؿ 

.ل رعللا١تعٌتلار  لأٝتب لر ولارق لعقل اري  لار  ل..مللأ  علاإلًلإعلمةع لا  االل ا  اخ "لً ثلوق ؿ:للع.اٟتاوالار قا
لأ لتصف اكب ل مللأاا لم ركلارقط لا  قلأ لاقلعلأفلأا فل  وكب لمثل لاٞتللعليفلبا ل و افلمللأتصف ا ؛ أم ف لاةل  و

لا ل حَ  لا  قل إ وقعلاًُك اءلم مق كب قلأ لًفدك لر ٍتلأريفل ب لل ر لنا لاٞت حلعل  ال731قل7917".لواٞت حلع:ل خ ا
لالىلاللتقا ـلمل١تطلمقعقل ر  ل  الُلٯت علأفلو  فل  الا١تعٌتل ا١تعٌتلالىلرقلفلا١تك  قل ر لالفلنا وليفلملبلارق الت؛لراؿ 

لا لرل ل انع لاريت لا١ت ا   لا  لااَت ليف لارع   لولكلس ل    لا او ل اسكعلللًلم  ا لملرق اع. لاريعض لاهتل  لًُت لارةلا   
لالىلاُتيلعل اركقل الٔتع لولارعلـ.ل أ نل ا١تصا واًك اءللاضلن للإةلاللعلواالؿلليفلملبلا الءلارق اعليفلشع لارياًت ؛لر اؿ 

لاٞت حلعلالباليفلال لنرك؛ل١تلليفل ُرعلا١تصا لالىلا١تعٌتلاجمل  لا لار ا ل ريَتوقل ر   فلأر  للملراُرعلالىلا١تعٌتلارعلـلأف 
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أتت دونها األياُم حتى كأنها ... تساُقط نور من فُتوق رلكقل ا.لنقلؿلااانع للا لارياًت لملن  للا  لارق اعليفل بف لرلخل :
واك على أغرَّ كأنو ... بَرٌد تحّدر من ُمتوِن َغمامِ لا لا ؿلح و :.لللللللللللللللللللللللس ا لسماء ل.يجري السِّ

لا١تالؿلنلعل   ل" لا  ايلاًك اء لإف لإُ لن   لرق لأ نلشيول لوةًتالف لاٞت حلع: لو ل7917" لنركلا ل377ـق لال  لوعا  ل مل ل.
لارق اع.

ليفل لارقصا لالى لواؿ  لنلالق لاس  ل   : ل٤تك  ل لرفظو لاسكعلل لارةع و ع لارق الت لملب ليف لاٞت حلع لت ل  ُت  ً
مُتلا١تةًتؾلار  لُل٬ت دلا  الءلارق َ ؽلن  قلنأ حبلالىلار لاالأفلوف ؽل"لاًُك اءواركقل القل مللوعا ولا لارق اعلأوض ل؛ل

كلقل ل لار  لًلدولا١تيكائلنلل  قل أً لولارقلمللنلاكطع قلنصل لا١تعكا ل٥تب  ا١تيك ؿلار  لر سلأًٌالأ ةلم قل مُتلا١تخكص 
لل716ـقل7917".لواٞت حلع:لسل ال قل ا١تةل اؾلر ل٤تك ول لتلمعل ل لالىلارةلا لا لس اعلاعلعلل.ل  ٔت  نبوا لا لاحملك  لاللوػبَعلبب

ريَتولا لارةع اء؛لر ح  ل ا لارعطفلمُتلا١تعكا ل ا١تةل ؾليفلار صلا١تكقاـ.ل   لريَتلبا  ل م  لاسكعلللرفظلاًُك اءل
يفلٚت علتلكللّتل علتصل وف قلالللتقاـل الللس أيتلًُق لقلا ل  فلأفلوقصالاعٌتلارق اعقلمللالىلارع سلمفىلب اًع ل

لا١ت ا  لأفلو  فلاًُك اءلٔتعٌتلارق اع.ل إفلأنل لنركلنألف لواحملك  لل  للٔتعٌتلا١تخكلسل ر سلا١تقل ا.
لارقلمي لو والل اسكعلل لأف ل ا١تطل اع: لا١تطل اع. لوف ا لْت ؼق لاكعاع لُـد لنعللٜتلسيلا وا ل   : اٞت حلعلرفظلواًك نل

علل لاٞت حلعلأاا لا لا  ة.لنقصاليفلا  ةلاا ةلارةلا لالىلاكلمععلاسل بلارةع اءلارفلاللش ئل لن قكط علمل ري .ل االاسك
ارقاااىليفلًق لاُسكواؿليفلاصلاا  قل وبقَصالم لاطلعلارقص اةل  حووللار  لوةا ؾلرلقص اةلإنالالفلٚت ا قل و ف  ؾل

لوقكط علا وللإنالالفلاي ا لقلنو لْتللأبعبلأح اءلارقص اةل أ٫تول.ل اُسكوا ؿلا الاٞت حلعلاولعلر ق لملر قَتةقلُ 
ُ لارةلا لاٟتلنؽلالللوق ؿ:ل"ل اٟتلنؽل٬تكواليفلٖتقُتلاُسكواؿل اركخلصل معا٫تللا٠تل٘تع؛لنإهنللل ارةلا اإلحل ةلن وللإ

لا بغلء لاة ل تقكل لو  لاٟتض  ق لتقكْعطافلأٝتلَع لا١تل...ا١ت اافلاريت لملغ لال لخلبع لن   لرللك   ل دا  اتفل ل أًق  "ل ا ق
لأفلوطلبلارةلا لا١تعٌتلا الشلا لآخ قل  ٔتلل11ـقل7917واٞت حلع:ل ل.ل اسكعلللاٞت حلعلاًك نلا  ةلأخ نل أ ا لم 

لأخ لاعلا١تعٌتلاللعلمع  وللالفلاالاسكعللوللنركلارةلا قلا لاي للاللاخ   لا١تك  لا ل ؤمعليفلا ر :ل
ل.ضطرب القوم اضطراب األرِشيوْ إني إذا ما القوم كانوا أنجيو ... وا

لا  لا١تك  ليفلل لا لشا ةلاللأتعيو لارقَتل ارقو لٟتا ثلأا لالقلبل  الاضط مُتلالمط ابلًيلؿلاراُء.ل   لاللارب  نلرقـ 
لا ر :ل

ل.وىٌز أطار النوَم حتى كأنني ... من الُسْكِر في الغَرزَين ثوٌب ُشباِرقُ 
ط ابلارا بلا٠تلللا١تل ؽلمُتلريب َد لار لاعقلأ :ل الرل.ل ا لنركلأوض للاللالر لنو لا لشا ةلاركعبل ارقو لاضط بلالم

 ل اايال:ا١تك  ل٤تك و للا ؿل
ن ... لديها وما قّبْحَتو فمقبَّحُ   . ىي النفُس ما حسْنَتو فمحسَّ

لل.ل693ـقل7917اٞت حلع:لو. فما الخوف إال ما تخّوَفو الفتى ... وما األمُن إال ما رآه الفتى أْمنالأم لارط ب:نقلؿل
 ر سلٙت َ لا بلإنالاًك نلشلا لٔت لسيق قلمأفلوقصالاعٌتلشلا علآخ لن ط  ول ٬ت   وقلاعلمقلءلنضللارقيللرأل ؿ.لاالؿل

لنركلًُتلالالأم لارط بلا١تك  لإةلا ؿلارياًت :
 وإذا ما تنّكَرْت ل         ي بالٌد        أو صديٌق فإنني بالِخيار

ل   لا لا١ت لام لا١تع  ؿلنأًق لن  ل أ ح ؛لرُ  لنأخ و لن  لا لإ انعق لوق ؿلاٞت حلعلاعلال اوا للالل لً  لااٯت ل علعلا١تيك رع
ل.لإذا وطٌن رابني ... فكّل بالٍد وطنْ :  ااكصل ولالىلاريلالار اًا
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ُتلاصالا١تك  ل  الا١تعٌتلأحل لن  لريلوعلاُحل ةقلًىتلمللويَللرق اولس نلارقيلليفلنا قلؿلأم لارط بل ل  الا١تعٌت.ل"نً 
إذا صديٌق نِكْرُت جانَبو ... لم تُعيني لللللل617ـقل7917ل:"لواٞت حلع اًك نلاالؿلارياًت ل أحل قل رلياًت لارفضل

لفي فراِقو الحَيلُ 
 .في َسعة الخاِفَقيِن مضطَرٌب ... وفي بالٍد من أخِتها بَدلُ 

ليفلاُالاعليفلاريلالار  لوكع ضلن  لرألنن اسعلاٟت للنو لًُتلنص لقلارط بل أملأحل  ل لريَتلال ـع قلنفيلاركفص للعقلً   
ق ل ل.تص ؼلُلٮتفىلالىلارقل ئ تط و لارف  ةلإحل ٌةلً 

لارةلا لوعلالإةلاعٌتلااخي ليفل  أخ لاللم ا وليفل  الا١تياثلاسكعللؿلاٞت حلعلرلفظلواًك نللاعلالبلا١تعٌتقلأ :لإف 
ُ لا  تقل النركلا١تعٌتلوعلالإةلالي قلن أم  لوعلالإةلاعٌتلاللماُرعلما و.لالللنعللا١تك  ليفلم  للم  لشلا لآخ ل ما

لام لار  اي:
لىي األعُين الُنجُل التي كنت تشتكي ... مواقَعها في القلب والرأُس أسَودُ 

 فما لك تأسى اآلن لما رأيَتها ... وقد جعَلْت ترمي سواك وتعِمدُ 
 نقلؿ:لللًُت119ـقل7917"لولاٞت حلع:لرط بل البلاع لونلًك نلال  لأم لا"

 مًنى كّن لي أّن البياض ِخضاٌب ... فَيخفى بتبييض الُقرون شبابُ 
 فكيف أذّم اليوم ما كنت أشتهي ... وأدعو بما أشكوه حين ُأجابُ 

 

 المبحث الثاني: مصطلح االحتذاء في الدراسات النقدية الحديثة
لارا اسلتلار قاوعلار اليفلت اث للار قا لاٟتاوث.لنويلت خ بل٨ت لارقاميل تكأث لم لا المعضو قل تكخ لتعا  ل٪ت نح للحاوا   ـ 

لارف قلملل ت نليفل لتل لًلحع لُ  لالىلمفقولق لا  ةلت  فأ ل  يليفلاجملل اع لا المعضو لاضخ . ل ا١تعلب ة ٨ت لاٟتااثع
لخااع ليف ل ظ فك  لوضخ   لأ  لايلش ا  لتق و ول  ل ادل  ل" لارف   عللا  ب لأبسق  لًقلب لالى لاضلولو ل  لً  اجملكلع

ل ل7977 اإلمااا  ع.و  اا  : ل اا هتلل71ـق لار اناة لار قاوع لا١تصطلالت لت اً  لاع ل تكلل ى لا٢ت وع لتض  عب لارالم ع ل يف ل
تيعل لري ئلهتللا١تكعا ةل اخكانول؛لنكقَتلالىلريَتل ان لتكخلنرللاا ةلتلكلإُتل لتل معا لاةل رللارف  و عقل أ  اهتللاركعيَتو عقل

ل ا١تخكلفع.لنولللمُتلإن اطلاركلقكلملرًتاثل اركف وطليفلمي ول ٖتُتلارف بعلرلا  ةلال  قلأ لار  للا  .ل ال لللٕتالإ ن للثلرا للوعك   
لت تضىل أفلتق  َؽلمعضلر وك لار قاوع؛لنويلاللت اؿلٗتاـل سلرعلار قالاُباً  علرل ب ؿلم  ؽلا١تكلقيلإةلا تيعلار للؿ.لُ 

ب  لا  بلا١تيك ؿلار خ صلا لاي ل"لأ بلارف اش"لْتخعلارف لرلف .لر   وللتقك اليفلار ا لنات لإةلأ  اتلا١ت ل جلار قاو عل
لاٟتاواعقل إ ؽلاعلٞتكوللرل ص صلا  م ع.

 

 الفرق الوظيفي بين النقد وعلم البالغة:
ل أاا  للا تيلإل لملر قال  لال لارياري عقلنوللوكةل الفلار اَتلا لا١تصطلالتلاريتلٕتا لليفلاكبلارياريعل ار قالأ  لارعلـ 

الىلارق اء.ل إنالالم لارياريعلا تيطعلملر صلاإلماااي؛ل هنللت  فلاعلا  وبلإث لءلاكلمعلار صقل ا ركلاٟتلؿلاعلااَتعلا ل
لركلكلارع لب ق لارالمكع لتلكلارق ااا لا١تياعلأسَتب لنإف  لا خ ن. لارلغع لإةلا اربلحلنعللا لب  اريتلٖت ر ليفلمعضل ح  ول

حلااةلريَتلالملعلرلكغ َتقلأ لاركخاوال ري لا   لأاا لا لأرفلالـلالىلتأس قول.لأا للار قالنأاا لً  وعل ا  معلا لال لتلكل
 النلا لاا ةلارع لب قل أاا لاا ةلالىلاركخاوا؛لر ل لال لتلكلاٟتلحلتلا١تلا علاريتلت كجل  الار صلاإلمااايلأ لناؾقلر
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لار صل ل  ا لو كخلف لار و  ل اجملكلع لرلي ئع ل اٟتضل   لاراقليف لاركقاـ لاسك علب لالى ل ريَت٫تل ل ارياريي لار ا   لاا ة ار لاا
 اإلماااي.

   للٕتا لاُشل ةلإةل ح لآخ لا لأ ح لار  اعلمُتلارقاميل اٟتاوثقلنلُسل م  عل  يلار ح لاٟتاوثلرلياريعلارع م علً ثل
قلار  لل لمعضلار قل ليفلال لشيءل٘تل  ل لاعلمعضلآ اءلارقاالءلالٞتلًظااكلالال  ُ لأسقطلا١تعلعقل ملل٬تعلل٢تللنضا  لاع 

عليفلارط وللوع نوللارعخليل ارع يبل اريا  ل ارق   ؛ل إ٪تللارةأفليفلإالاعلل:ل"يفلا ر لنقطقلالىلا رفلظ إفلا١تعلعلاط ً 
ل ح  ة لارطيع لارلفظل باع لارقيكلار دفل ٗتَت لاٟت  افل:طلاٟتل ق لو ل6" ليفل761/ لار ل  لاراا نلامكةل  ل امة تل  و ل

لن ةأتل لامصبلاللو لالىلارياثليفلا١تعلعلارقاٯتع لمل١تعلعل ت ر ا ل؛لر ا لارةع اء لا كللـ ا٢تة  ؛لن لم لسييل ليفلااـ
للوكفلمللار لسليفلا رفلظل  بفولل تأر فوللإ٪تظل  ةلارق التليفلارةع .لًىتلاص لمعضو لاركفلملليفلا١تعٌتلنقطقلالاا :ل"ل

"إفلب لاعلار اـلمدل لللقل دا لام لخلا فلاُا لر ةلللار ا لأوض لقلنقلؿ:ل761.لوارص لاكُت:لطلا قىلاٟتل قل مدلول"
للل.131/ل7قلج3111وا١تقااع:لل ما  ا؛لإ٪تلل يليفلا رفلظلُليفلا١تعلع".

ءلتعصي للتط  لا١ت ل جلار  قاوعلارغ م عل ا وللاري   و علاريتل اً لتياثلا لارعاالتلاريتلت مطلا لب لار صل اخلل دا ل ُؤ
لار صلنقطقلاعكلاةلالىلٖتل للأرفلظ ل ٚتل ل ت اا ي قلأ ل  اسعلار صلنقط.لنلر صلم د  لل٣تل اعلا لارعاالتلارلغ وع.

ل

 مفهوم السرقات في ضوء الدراسات النقدية الحديثة:
ل لالم لاة لع لا١تصطلالتلإنا ل ملركليلل مع لٖتاوالا م اول لالىلاٟتللا لحوع ارق التليفلاكبلاُاااُتلاقكعص ع

لا ل ا٠تلبعلرلقل إدارعلارغل ضلايللااك فل  ولارعلل  علخاؿلاقَتهتلقلنو الُلوق غلر للاريقلءليفلارا ااعلمفقولقلمللُلما 
ار صلا  يبلا لريَتلأفلتف طليفلأبلرك .لنل سلا لا١تعق ؿللارياثلا لآر لتلحاواةلٗت ح للا ل  الا١تأدؽقل ٖتللاة لع

أفلويقىلأ م للمل ل اا ةلارةكل اال لقلًىتلماالا ا لأم للح ا للمعاـلاا ةلأ ملءمللالىلا٠تللل اركخاواليفلا١تعلعل ا١تضلاُتل
 اااُتل اسلر يو ليفلاركعيَت؛ل فل اُسلر بل..لملل٬تبلأفل٩ت جل  الا  بلا لارا  افليفل  ولاٟتلقعلا١تف ريعلا لاعلعلا

لريَتلال  ل اُب ا لالىلنركلوبفقاالا  بلارع يبلارقاميلا لك لاقل معلملض ابلارعل١ت علا خ نقلنو لمعيل ةلأشالإواال للإةلار ـ 
ملبلارق التلار  للالىلاٟت لةل م لُلول لًلحلهتل.لنل ق لريلوعلار قالٖتص للس اعلارةلا .ل إنالالفلارقاالءلاالملرغ اليف

ل لتغ َتلا١ت لظ ل  اا وم ف:لطل ا لا١تعل ؼق لُ  لإافلر  لارا  لالىل391نكا ول ملل٭تق  ا لر ا لأفلوقـ  ل.لالىلار لاالار ـ 
أاللل ح .لناىتلأاا لار قل لا اااُتلااًقعلرلةع اءل  ا و لملرق اعقل٦ت لش   اليفلا١تعلعلاريتلحلءلرللشع اءلاص   ل

ل ل لارق اعلْتخعلأهن  لًخكو ل٦ت ل انعلا لار صلا  يبلرفدل ل اعٌت؛ل ف  لا لوقفلم حوو ل و    اط  اعل اقك فاةقل حا ا
"ل اءلااميل ا بلاك لقل اللداؿلارةلا لوقكعُتلٓتلإ لاضخ ل وقكلالا لا ٭تك قل وعكلالالىلاع لول رفد ...ل اىتلا او:ل

لل.371قل7997واٞت حلع:لبلن  لإةلا١تع  ةل أمعالا لا١ت اع.أمصف لالل لأفلأ للاص مللمثلارعص لار  لمعامللأا ل
لتلكل لتكيع لا  لار قل  لً    لا١تعٌتلنقط. لملرفظلنقطلأ  لاُرك اـ لرلخ  جلا لتيعع لار قل  لاٞت حلعلنك لاريلبلأالـ لأف  ٧تا

 صلارفٍتقل نركلًُتلاٞت ا لتلاريتلأمعف لا لالفلايلو قل شغلكو لا لااًدعلاُسسلارف   علا١تولعليفلالل علاركةخ
الًفلاصطل لواًُك اءللم الءلايَتلأمعاولا ل اا ةلارق الت.ل   لالل ا لإر  لاٟت اعلار قاوعلارغ م عقلنلللالفلا امللس اعل

علنو لاًك اءلا ا  لٔتع لولارفٍت.ل ل٦تاً 
ل
ل
ل
ل
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 االحتذاء تناص توارد محاكاة:
قلظو لاكأث  الملرا اسلتلار قاو علارغ م  علايللمصفلا فلا لاضف.ل وقصالم لارك لصلا لا١تفل   لار قاو علاٟتاواعليفلمقامللا  يب

لا ل لار ري  لالى لارقاميق لارع يب لار قا ليف لارةع و ع لارق الت لافوـ  لإة لمعضو  لأ حع  ل اا ل آخ .. لمصع لمُت لتةلم ع  ح  
لا ولللآر لتلخلبعلااكضكوللم   ةلارعص ل للالفل  الاركةلم لاخكانوللليفلإ اعلاعلٞتعلار ص صقلنل لع ار  لمةألن  .ل  ٔت 

لوقكيعاافل ح  لمصلمقي لأ لريَتلايلش قلن ا٫تل لاحملاث فلرلياثليفلظل  ةلمُتلار صُتلايلش  ا .ل ري لنركلاحكوالمقل مل
ارك لصلنأإلق الال وللتقل لتلاا ةلتةَتليفلاعدلوللإةلواركااخللار صيلليفلالل  علُسكاضل لار ص صلارقلمقع؛ل هن  ل

لع  الٔتانلاركةلم لار يَتلمُتل  ولار د و علارغ م  عل مُتلاللٖتاثلن  لمعضلمقل مللا  االلالٞت حلعليفلاكلم لار سلإع..ش
لاللتااخللرل ص صلا  م علا لاي للارك لصلأ لاركضلُتلأ لوارق ؽللًىتقل تيٌتلمعضلار قل ل  ولارف  ةل  انعلا ول؛ل ف 

لال٢تللريَتل اًاعقل اللمللواي لأفلاة  اعلاللمللت  لمقخل لأ لامكا ُ .لمللار قخل اُمكالؿلر قللا لارق اعلا١ت ا اعلإنا ل
لنركلم ال لا لا١ت ا  ة.لوارعلع:ل ُ لاا  لمأم  لاالسبياللإةلا ؿلاللوق ؿقل إ ل.ل   الا١تعٌتل31ـقل7999ارقل ؽلالفلالىلال ع

لا لا وخ ليفلت ل ؿلااـ لر ل لُل٬ت د...ل"ل لأشل لإر  لاٞت حلعلًُتلاا ـ ل٬ت دلتل اول ال لا لحولم ةلرع بقل ال رقَ لتعا 
لل...ار اـقل مػبق ل لارةع   تف اؽلمُتلا١تةًتؾلار  لُل٬ت دلا  الءلارق َ ؽلن  قل ا١تيك ؿلار  لر سلأًٌالأ ةلم قل مُتلا١تخكص 

كلقل لسل ال ل ل٥تب لا١تعكا  لنصل  لنلاكطع ق لارقلمل ل أً لو لنلل  ق لا١تيكائ لًلدو لتلمعل لار   ل٤تك ول  لر  ل ا١تةل اؾ لواٞت حلع:لق "
بلم لن احلوفصللا١تعلعلإةلالـلوةًتؾلن  ل716قل7997 ل.ل ويا لار لاالار يَتل٤تلالا ا  لاالمد لإةلا ؿلاٞت حلعل أباخا

لس اعليفلاٞتلعلنالس اعلن  قل اعٌتلخلصل ر    لبل لالرعلـلنالس اعلن  لأوضل قل ا ركلا١تعٌتلا١تةًتؾلر ا ةلش  ا  قلُ 
قبلمللٯت  ل لاحمللالةلا اـلارةع قلر سلنركلً  ا١تعلعلا١تيلًعلا١تكاا رع...لوا ا  :ل...ل.ل و نلارااك  لاًقلفلايلسلأف 

لن إيقعلوع ن فل للطيقعلتقعفو لً لكو ل إي عكو لا١تو أةلرللالالةل اركلا لقتقق  لارةع اءلالىل نللاا هت لالىلاحمللالة:
لا١تع ل لًل لارص لاع ل لاحمللالةننع ل لخ   ا ل لتُتلارطيقكُتلثلراعلإيقعق ليفلاحمللالةا١تكقااكنبلتقلا ل ٖتك  لً  ٫تل لوايلس:لق .

لل.لمث لإم  لوة الملٞت حلعلار  لآا لملرك ا  ؛ل ملل٬تبا لاٟت  لالىلشلا لملرق اعلإنالالفل  الارةلا ل٦ت لملل333ـقل7916
ل.ل يفلا٠تكلـلنإفلارك لص:لا اءةلرل ص صلارقلمقعقل إال ةلاكلمكولل631ـقل7916وطلعلالىلشع لنركلا١تق  ؽ..وايلسل:ل

لم ا لاللْت ثلوكضل لار صلاٞتاوالدول ةليفلا١تعٌتلالىلار صلار  لتااخللاع لأ لأخ لا  .ل
لوغ  م كلا ؿلار لس:لاالأتىلمل١تعٌتلمع   قل أخ لاعٌتلااا لنأ  اولال   لا وبل٦تللأ ا ولاٞت حلعلمق ر :ل" نإم لل.ىل ح ُ 
لل.773ـقل3117"لواٞت حلع:لتقلا لا و قل ا١ت ا لأم لأ  نلارغ ض

ل

 الخاتمة:
ُ لايل لا ال  الىلسي للا١تالؿ.اٞتلًظل اضاا لإ   لاٞت حلعلاصطل لارق التلال للالفلاكاا 

لااَت الارعلللءلاعيالارقل  لاٞت حلعلار  لالفلٔت لخلف لا أث ل لقل وة الرل.اٞت حلعآ اءلارقلميلملوعك  
اصطلا لا٠تلصلم قلافصا لارف  ؽلاراا قعلمُتلأم اعلل ااطىلر للم علقاحملكللعلارق التم اعلاٞت حلعلالىلال افلارقلمي

ل  ولا١تصطلالت.
اوالارط وللإلرغلءلللن   فلم ركلااَ لن وللً جلانالاسكعللوللارةلا قلنويلر ق لا لارق اع.لوأريلبلاُم اعلاريتلنا  للملل

لا لاكبلار قالا  يباص للطل لارق التلمفق  لُ  لالىلاًكللُتلريَتل٤تا ة ل  ً لالىلا اللاريلللململ لافك  لأ  اٟتاوثق
لاع  نع.
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لتط  ل لاركقاـ ل  ا ل٨ت  لإشل اتلاض ئع لا  ليفلاكلم  لأ  و لٔتل لاي ٢تل, لأ  لاصطلالتلحاواةق لاٞت حلعلارط وللردو   اوا
لا١تصطل لار قا .للل

ل

 قائمة المصادر:
لقٟتل ال  اا  قل ا لار كبلارعلل عايالال- ػلقت :ل 177س ا لارياريع:لأم لم  لايالارقل  لم لايالار ٛت لم ل٤تلالقلاٞت حلعلاراا لوا١تك ىف:لأل-

لـقلو .لطل.3117مَت تلري لفق
للـ.7977قلارقل  ةقل7أم اءلالىلت اث للار قا :لايالاٟتل ال  اا  قل ا لا٢تلعلرلطيلاعل ار ة قلطل-ل
ل- ػل7171ق7 ػل ا لاٞت لقط393ارياوعليفلارياوع:لأم لارعيلسقلايالاهلللم ل٤تلالا١تعك لملهلللام لا١تك اللام لا١تعكص لام لار ش الارعيلسيلوا١تك ىف:لل-ل

لق7ـ.ل اةللقط7991
قل7او للق ا لار كبلارعلل علقلمَت تلقط ػلقت :لايالاليل111ارياوعليفلمقالارةع :لأسلاعلم لا شالم لاليلم لاقلالم لمص لم لا ق وا١تك ىف:لل-

لـ.7917
لـ.7916قل1ري لفقلطل–تل وخلار قالاُ يبلا الارع ب:لاًقلفلايلسقل ا لاراقلنعقلمَت تلل-
لـ.7911اركع وبل ا١تصطل ل:  اسعلأااتلٔت لسيعلامعقل لوما ةلاركعل فلارع يبليفل٣تلؿلا١تصطلالتلاللل ل تطي قل ليفلت مسلقل-
ل ػ.7131مَت تقل–لقلري لف3ارعلل عقلطلار كبل ا :لقلار لش ل ػ311ولملٞتلًظلْت لم ل  اٟت  اف:لالل-
لـ.ل3117قلل7 ػلقلت :لايالاٟتل ال  اا  قل ا لار كبلمَت تلري لفقلطل177 ُاللاُاخلد:لايالارقل  لاٞت حلعول-
 ـقلو .لطل.7913 ة . و افلأيبل٘تلـقلش حلارص يل:لت :لخلفل ش المعللفلقار  و لق ا لار ش الرلل-
للـقلو .لطل.7931ار سلرعلا١ت ماعليفلس التلأيبلارط بلا١تك  ل سلاطلشع ول:رلال٘تيلقت :ل٤تلالو سفلار خ لقل ا لبل  لمَت تقلل-
لقلو .تل.ا١تلل علارع م علارقع  وعل-حاةل–لا١تاعل ا :لشلا قلار لش ل٤تلال ػلقلت :ل٤تل  363وإيقلتلنا ؿلارةع اء:لام لساـلاٞتلايل-
قل ا لبل  قلمَت ت ػلش حل ميطل:لافل136ارعلاةليفل٤تلس لارةع ل آ ام :لأم لالىلاٟتق لم ل ش للارقَت اعلا د  لوا١تك ىف:لل- قل فلملوفلًلإـ 
لـ.3113قل3ط
لـ.7913قل7ا ل لارةع :لام لإيلإيللارعل  ل: ا لار كبلارعلل علقلمَت تلقطلل-
لـ.ل7911ري لفقلل–لمَت تلق3اٞتاواقلطلار كلبل ا :لت    قلار لش .لشل ػلقلت :لا١تقكة ؽ373 وبلاُبلعيونا رعلارةع اء:لايالا١تلكلم لال-
قل1ري لفقطل– ػلقلٖتق ل:ل٤تلالمع  لارع اقب سيلقلقلمَت تل177ارقلا سلاحمل ط:ل٣تالاراو لأم لإل  ل٤تلالم لوعق بلارفَت دلآمل  لوا١تك ىف:لل-

لـ.ل3111ل- ػلل7133
لـ.ل7999قل7يفلاُ بل ار قا:لشخلعلاقل لارعلعقلاٖتل لار كلبلارع بلرل ة قمغاا قلطلا اءاتل-
الـللمَت ت.و .تلل–ارص لاكُتل:لأم ل اؿلاٟتق لم لايالاهلللم لسوللم لسع الم ل٭تِتلم لاو افلارعق   لت :لاليل٤تلالاريخل  لقاكلبلل-

ل. ػل7179ار ة :ل
لل ػ.ل7171قل6مَت تقطل– ػلقل ا لبل  ل777ا مصل  لار  وفعيلاإلن وقيلوا١تك ىف:للرقلفلارع ب:لٚتلؿلاراو لام لا د  ل-
لـ.7911قلاص ل7اة لعلارق التليفلار قالارع يبو  اسعلٖتل ل علاقل معلل:ل٤تلالاصطفىل اا ةقلاطيععلٞت علاري لفلارع يبقلا كيعلا٧ُتل لا١تص وعقلطل-
قلل7ري لفقطل–اهلللم ل٤تلالم ل٤تلالم لايالار  ميلارة يلعقلاٞت   قلت :لالالل٤تلالا وصعلقلمَت تللا١تاللارقلا ليفلأ بلار لتبل ارةلا :لمص ل-

لـ.7991
لري لف.و .تل.ل–ا١تصطل لار قا ل ت اثلا  بلارع يب:ل٤تلالا اـقل ا لارة ؽلارع يبقلمَت تلل-
لقلمَت تقار لش ل ا لار كبلارعلل ع ػلقل333وم لايالاهلللار  ايلاٟتل  لأم لايالاهلللولا ت:لأ لإ شل لا  وبلإةلاع نعلا  وبلاعخ لا  ملءل-

ل.ـ7997
ل.ـل7991مَت تللق3طلار لش :ل ا لبل  ققل ػل333شولبلاراو لأم لايالاهلللولا تلم لايالاهلللار  ايلاٟتل  لولاعخ لاريلااف:ل-
لـ.3111قل7ا لوع بقلطاقااعلام لخلا ف:لايالار ٛتلفلم لخلا فقلت :لايالاهلللارا  وشقل ل-
لو .تل.ل76ارف ل ا ا ي ليفلار ا لارع يب:لش ايلم فقل ا لا١تعل ؼقلطل-


