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 المحاضرة الخامسة: قضية االنتحال وتأصيل الشعر

ألمم األخرى أيضا، يقول طه بل عند ا حسبشعر منذ القدم، ليس عند العرب فعرف االنتحال في ال

ا. وإن  ل أم  فلن تكون األمة العربية أو  » حسين: ما ة نُحل فيها الشعر نحًلا وُحمل على قدمائها كذباا وزورا

المقصود . فما (1)«من شعرائها ة من قبل وُحمل على القدماءة الروماني  ة واألم  وناني  ة الينُحل الشعر في األم  

 ؟ عالج النقاد القدماء هذه القضية ؟ وكيفباالنتحال

 :االنتحالفي مفهوم  ـ1

 النحل واالنتحال لغة: 1ـ1

في  يقول ابن منظور ،ة حول: الهبة والعطية باستحقاق أو بدونهاللغفي حل وانتحل ن تدور معاني

ه ونََحله ماالا  ولدَه وأَْنَحلَ  ...استحقاق وال عوض غير من ابتداء والهبة ةالعطي  : النُّْحلُ  »:معجمه  بشيء خصَّ

 .(2)«المعطى الشيء ذلك اسم والنُّْحًلنُ  والنُّْحل منه،

: والن ِّْحلةُ  »على الدعوى التي قد تكون باطلة، جاء في لسان العربحل وانتحل كما تدل  لفظتا ن

ْعر فًلن   واْنتََحل ،ْعَوىالدَّ  لَه ،قائلُه هأَن   اد عاه إذا فًلن   قالَ  أَو ،فًلن   شِّ  ابن وقال..  .لغيره وهو ادَّعاه :وتَنَحَّ

لِّ  ولم                   :َهْرمة ْزنيَ  ولم      فيها األَشعارَ  أَتَنَحَّ دَحُ  تُْعجِّ يادُ  المِّ  .(3)«الجِّ

 لهيَْنحَ  لَ القو هنََحل »باطلة لقول أو شعر، ورد في لسان العرب:معنى النسبة الحل وانتحل كما للفظة ن

ل: ويقال، يهعل اد عيتَهو غيره قاله قوالا  إِّليه أََضْفت إذا: نَْحًلا  أَْنَحلُه القولَ  ونََحْلتُه ،إِّليه نََسبه: نَْحًلا   نُحِّ

بَت إذا قصيدة الشاعرُ   :تحالاالن في األَعشى وقال غيره؛ قِّيلِّ  من وهي إِّليه نُسِّ

يب، بَعدَ  فَِّي،      القَوا وانتِّحالي أَنا فكْيفَ   (4)«عارا ذاك كفَى الَمشِّ

  االنتحال في االصطالح: 2ـ1

ف  ضرب من السرقة، وهو أن يأخذ الشاعر قصيدة أو أبياتا لشاعر آخر وينتحلها)  »:بأن ه االنتحاليعر 

  .(5)«اله إلى غيرهمب الشاعر أعنسِّ ب إلى الشاعر ما ليس له، أو أن يَ نسَ ... أو أن يُ (ينسبها لنفسه

أن يأخذ الشاعر كًلم غيره، بعد علمه بنسبته له، بلفظه كل ه ومن غير تغيير  »ويعرف  االنتحال أيضا:

 .(6)«لنظمه

 وعموما فاالنتحال هو أن يُنسب الشعُر لغير قائله، وله ثًلثة أشكال هي: 

 أن ينسب الشاعر شعره إلى غيره.  –

 ر غيره إلى نفسه. أن ينسب الشاعر شع –
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 أن ينسب شعر غيره إلى الغير.     –

، االصطراف وقد ذكر ابن رشيق في كتابه العمدة بعض المصطلحات التي تقترب من االنتحال، وهي:

: االصطراف »، والمرافدة، وبي ن بعض االختًلف فيما بينها، فقال:الغصبو اإلغارة، االد عاء، استلحاق

 اختًلب فهو المثل جهة على إليه صرفه فإن نفسه، إلى فيصرفه عرالش من ببيت الشاعر يعجب أن

 اوأم   الشعر، يقول وهو لغيره شعراا  عىاد   لمن إال   منتحل يقال وال انتحال، فهو جملة عاهاد   وإن واستلحاق،

 اإلغارة فتلك غلبة منه أخذ لشاعر الشعر كان وإن منتحل، غير ع  مد   فهو الشعر يقول ال كان إن

 .(1)«المرافدة فتلك هبة أخذه فإن ...والغصب

 القدماء في تأصيل الشعر العربي القديم: جهود النقاد ـ2

وا وينه وجدم وتدحينما بدأ عصر التدوين وشرع علماء اللغة واألدب والنقد في جمع الشعر العربي القدي

ال في نتحة االأن  بعض األشعار التي تروى لهم مشكوكا في نسبتها إلى أصحابها، ومن هنا بدأت قضي  

 الظهور في مؤل فاتهم النقدي ة.

ض لهذه القضي ة محمد بن سًل م الجمحي  في كتابه طبقات فحول الشعراء، يقول ابن  ل من تعر  وكان أو 

 وال يستفاد، أدب وال عربية، في ةحج   وال فيه، خير ال كثير موضوع مفتعل مصنوع الشعر وفي »سًلم:

 نسيب وال معجب، فخر وال مقذع، هجاء وال رائع، مديح وال يضرب، مثل وال يستخرج، معنى

، (2)«العلماء على يعرضوه ولم البادية، أهل عن يأخذوه لم كتاب، إلى كتاب من قوم تداوله وقد ،مستطرف

اته وعلماؤه، الذين منهم ابن سًل م، الخبير بأساليب الشعراء في كل  عصر، لذلك راح يخرج  فللشعر رو 

 الصحيحة والرواية العلم أهل أجمع إذا ألحد وليس »ف عند المت فق عليه، فهو يقول:المشكوك فيه، ويق

 بعض في بعدُ  العلماء اختلفت وقد ،صحفي عن يروى وال صحيفة، من يقبل أن منه شيء إبطال على

بن ، واضح أن  ا(3)«منه يخرج أن ألحد فليس عليه، اتفقوا ما افأم   األشياء، سائر في اختلفت كما الشعر،

، وإن ما شك ك في بعض ما ينسب إلى الشعراء الجاهلي ين، وهي تلك  سًل م لم يشك ك في كل  الشعر الجاهلي 

قد درس الشعر الجاهلي  لتمحيصه  »األشعار التي لم تأخذ عن طريق الرواية الصحيحة والموثوقة، فهو

، وأبطل ما أبطل مستعينا على ذلك بدراس ته الواسعة للشعر ورجاله، وتغلغله من تلك الناحية، فأقر ما أقر 

، ووقوفه على طبع كل  شاعر ، إذاا فابن سًل م عالج قضي ة االنتحال في الشعر (4)«في روح العصر الجاهلي 

 من خًلل بيان أسبابه ومن خًلل دراسته لبنية هذا الشعر.

لجاحظ تكملة لما قام به ومن النق اد الذين أشاروا إلى االنتحال الجاحظ في كتابه الحيوان، وجاء عمل ا

فهو يشير إلى الموضوع والمنحول  »ابن سًل م، حيث رك ز على البنية الداخلية للشعر في لغته وأسلوبه،

على ثًلث طرق، فهو حينا ينسب الشعر إلى شاعر بعينه ثم  يعق ب عليه بما يفيد شك ه فيه، وهو حينا 

ة، وإن ما يرسل ثانيايقطع قطعا جازما بأن  هذا الشعر أو ذاك منحو ل مصنوع، كل  ذلك من غير دليل أو حج 

، ومن امثلة ذلك أن ه درس بعض (5)«القول إرساال، وهو حينا ثالثا يقطع بأن  الشعر منحول ثم  يورد الحجج

 :حجر بن وسأل األبيات وبي ن أن ها منسوبة لغير أصحابها، منها بيت

 طُنبا تخالُه يثُور نَْقع       يتبعه كالدريء فانقضَّ 
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ل ال من إال   ألوس   يرويه ليس الش عر وهذا »فقال الجاحظ معل قا عليه:  حجر، بن أوس شعر بين يفصِّ

 فالناقد اكتشف أن  البيت ليس ألوس من أسلوب الشاعر ولغته وعادته في النظم. ،(1)«أوس ابن وشُريح

اة، فقال: خازم أبي بن بشروفي معرض حديثه عن شعر  ه اتهامه للرو   بشر شعر في: وقالوا »وج 

واة من كثير   احتملتْه قد امم   كثير، مصنوع   ألفوه، وتفح ص بيت ا(2)«شعره صحيح من أنَّه على الرُّ

               :األودي  

 كشهاب القذف يرميهم به     فارس في كف ه للحرب نار

، إن ه فلعمري األودي   األفوه شعر من رويتم ما اوأم   »ثم  قال معل قا عليه:  من أحداا  وجدْنا وما لجاهلي 

واة نْ  وبعد مصنوعة ، القصيدة أن في يشكُّ  الرُّ  قذْف   هي ماإن   يراها التي الشهب أن   األْفوهُ  علم أين فمِّ

، وهو ورْجم، ، (3)«مصنوعة القصيدةأن   على آخر دليل   فهذا المسلمون؟ إال   قطُّ  أحد   هذا يدَّعِّ  ولم جاهليٌّ

.وهو فحص داخلي  بي ن ال  ناقد من خًلله أن  الشاعر ال يمكنه أن يوظ ف ألفاظا إسًلمي ة وهو جاهلي 

ا ابن قتيبة فلم يرك ز على الموضوع كسابقَيه غير أن ه لم يهمله تماما، فنجده  ت ض األبياصف بعيوأم 

ذكر البيت و ربيعة يد بنالقليلة بأن ها منحولة، انطًلقا من لغتها، ومن أمثلة ذلك أن ه حينما ذكر أبياتا للب

 األخير منها:     

ىء   وكُلُّ  ا  اْمرِّ فَتْ  إِّذَا       سْعيَهُ  َسيَْعلَمُ  يَْوما لُ المَ  اإللهِّ  عندَ  كُشِّ  حاصِّ

 لوحص   وتعالى تبارك هللا بقول شبيه وهو اإلسًلم، في قيل هأن   على يدل   اآلخر البيت وهذا »عل ق قائًل:

  .(4)«منحول   البيت ولعل والحساب، بالبعث منيؤ إسًلمه قبل لبيد   كان وَ أَ  الصدور في ما

ل فيها باستثناء تفريقه  ا ابن رشيق فلم يولِّ اهتماما كبيرا بالقضي ة ولم يفص  لتي امصطلحات ين البوأم 

بار أن  ة، باعتلشعري  أشرنا إليها سابقا، والتي تقترب في داللتها من االنتحال في إطار حديثه عن السرقات ا

 نوع منها، وأعطى بعض النماذج الشعري ة في كل  نوع.    االنتحال

 :االنتحالأسباب  ـ3

، وقدأفضل ناقد   جموعة منذكر م من النق اد القدماء درس االنتحال وبي ن أسبابه هو ابن سًل م الجمحي 

  األسباب، تفصيلها فيما ياتي: 

 العصبية القبلية: 1.3

 اراستقر أن قضى عليها اإلسًلم، لكن مع  بعدما من جديد في عصر بني أميةالقبلي ة عادت العصبية 

بدأت القبائل تتنافس على النفوذ، وتتفاخر  عند العرب، األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية

فخير ما يُفتخر به هو الشعر، لذلك فالقبيلة التي ال تملك رصيدا شعري ا في بأمجادها وأشعار شعرائها، 

فلما راجعت العرب رواية  »يقول ابن سًلم الجمحي: وتنسبه إلى ماضيها، تاريخها كانت تنحل الشعر

 قوم وكان ،وقائعهم ذكر من ذهب وما شعرائهم، شعر العشائرالشعر وذكر أيامها ومآثرها، واستقل بعض 

 نتكا ثم   فأرادوا أن يلحقوا بمن له الوقائع واألشعار، فقالوا على ألسنة شعرائهم، وأشعارهم، وقائعهم تقل  
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، ومن القبائل التي ذكر ابن سًل م أنها كانت تنحل الشعر قبيلة (1)«قيلت التي األشعار في فزادوا بعد، الرواة

من أجل تشويه صورته ألن ه كان بجانب الرسول صل ى  ثابت بن انحس  قريش، بل أن ها كانت تنحل شعرا ل

 ،أحد على حمليُ  لم ما عليه ملحُ  وقد ده،جي ِّ  الشعر كثير وهو »عن حس ان: هللا عليه وسل م، يقول ابن سًل م

 .(3)«ىق  نَتُ  ال كثيرة أشعارا عليه وضعوا ت،واستب   قريش (2)تتعاضه الم  

 الرواة وزيادتهم في األشعار: 2.3

كان لغياب الكتابة والتدوين أثره البالغ في شيوع ظاهرة االنتحال، ألن  كتابة الشعر تقييد له، فًل يضيع 

وينقلونه  هك رواة للشعر يحفظوناهنعلى الناس، على العكس من الرواي ة، حيث كان  وال تختلط األشعار

، ومنهم غير الموثوق بروايتهم واألصمعي   ي  ل الضب  للناس، منهم أهل الثقة كأبي عمرو بن العًلء والمفض  

ل عنه ابن ة، هذا األخير قااة الكوفة وكان من رو  ي  وااد الرم  كخلف األحمر وكان من رواة البصرة وح

ة، وكان غير موثوق به، وكان اد الراوي  م  ل من جمع أشعار العرب وساق أحاديثها: حوكان أو   »سًلم:

 .(4)«حله غير شعره، ويزيد في األشعارينحل شعر الرجل غيره، وين

 ةالراوي   ادحم   من الشعر على طسل   قد »:يقولكان  ي  الضب   لالمفض   كما ذكر صاحب كتاب األغاني أن  و

 أهل فإن   كذلك، كان ليته: قال يلحن؟ أم روايته في خطىءيُ أَ  .ذلك وكيف: له فقيل. أبداا  يصلح فًل أفسده ام

 الشعراء ومذاهب وأشعارها، العرب بلغات عالم رجل هولكن   ال الصواب، إلى أخطأ من ونيرد   العلم

 فاق،اآل في عنه ذلك لويحم شعره، في ويدخله رجل مذهب به يشبه الشعر يقول يزال فًل ومعانيهم،

 .(5)«!ذلك وأين ناقد، عالم عند إال   منها الصحيح زيتمي   وال القدماء أشعار فتختلط

 ودورهم في االنتحال: ري  اب الس  كت   3.3

الذين كانوا يميلون إلى تزيين كتبهم باألشعار، ، االنتحال ظاهرةفي تفاقم بارز ر دور يَ اب السِّ كان لكت  

دون أن يتحق قوا من نسبتها إلى  يحشون مؤلفاتهم بكل ما سمعوا من شعرفكانوا  وهذا لقيمتها عند الناس،

ل ابن صاحب سيرة الرسول صلى هللا عليه وسلم، يقو ابن إسحاقمحمد ويأتي على رأس هؤالء أصحابها، 

 ...يسار بن إسحاق بن محمد منه، غثاء كل وحمل نهوهج   الشعر أفسد نمم   وكان »سًلم الجمحي عنه:

 لي علم ال ويقول منها يعتذر وكان األشعار، عنه الناس لبِّ فقَ  ذلك وغير ريَ والسِّ  بالمغازي علمه أكثر وكان

 قط، شعراا  يقولوا لم الذين الرجال أشعار السير في فكتب عذرا، له ذلك يكن ولم ،فأحمله به أتينا بالشعر،

 بشعر، وليس كثيرة، أشعاراا  لهم فكتب وثمود، عاد إلى ذلك جاوز ثم الرجال، عن فضًلا  النساء وأشعار

 آالف منذ اهأد   ومن الشعر؟ هذا حمل من: فيقول نفسه إلى يرجع أفًل. بقواف معقود فمؤل   كًلم هو ماإن  

يَن َظلَُموا﴾ :يقول وتعالى تبارك وهللا السنين، َع دَابُِّر اْلَقْومِّ الَّذِّ  وقال لهم، ةبقي   ال أي 45: األنعام سورة﴿ فَقُطِّ

فََهْل تََرى  ﴿ عاد في وقال ،50،51: النجم سورة﴾ (51) َوثَُمودَ فََما أَْبقَى   (50) َوأَنَّهُ أَْهلََك َعاداا اأْلُولَى  ﴿:أيضاا 

ن بَاقِّيَة    . (6)«8: الحاقة سورة ﴾ )8 (لَُهم م ِّ
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 :وزيادتهم في أشعار آبائهم نواعالشعراء الوض   4.3

كانوا ينحلون أشعار ف، في األغلبوهم شعراء لهم موهبة تقليد الشعراء القدماء، هم أبناء الشعراء 

م بن تم  ن سًلم مثاال عن ذلك، فروى أن أبا عبيدة استنشد ابن داوود بن مبائهم، وقد ذكر ابوينسبونها آل

 عبيدة أبو أخبرني »، يقول ابن سًلم:يزيد في األشعار ه لما نقد شعر أبيه جعلنويرة شعر أبيه فًلحظ أن  

م... متم   بيهأ شعر عن فسألناه ،العطاردي   نوح وابن أنا فأتيته ...البصرة قدم نويرة بن ممتم   بن داود ابن أن

 .(1)«يفتعله هأن   علمنا ...لنا ويصنعها األشعار في يزيد جعل أبيه شعر نفد افلم  

 وال الرواة زيادة العلم أهل على يشكل وليس »ابن سًل م:لكن علماء األدب كانوا لهم بالمرصاد، يقول 

 أو الشعراء، ولد من ديةالبا أهل من الرجل يقول أن بهم عضل ماوإن   دون،المول   وضع ما وال وضعوا، ما

 .(2)«اإلشكال بعض ذلك فيشكل ولدهم، من ليس الرجل
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