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سرقة األفكار
أو االنتحال
�أ .د .حممد ح�سام حممود لطفي
جامعة بني �سويف ـ م�صر

الملخص

تتبع الباحث جذور م�صطلح (ال�سرقة الأدبية)( )1يف الأدب الأجنبي وال�شعر خا�صة ،فبني �أن هذا امل�صطلح
قد ا�ستخدم لتحديد �سرقة الرقيق وكان ي�سمى يف اللغة الالتينية ( ،)plagiariusويف مرحلة الحقة
ا�ستخدم امل�صطلح ذاته يف الأدب العربي للتمييز بني ما يعنيه هذا امل�صطلح وبني التقليد �أو التزييف
وبني م�صطلحات �أخرى .وقد حدد الباحث احلاجة �إلى ت�شريع ذي �أ�س�س �أخالقية يف هذا ال�سياق حلماية
امل�صالح املالية املعنوية للم�ؤلفني ،خا�صة يف نطاق الأنرتنيت يف مواجهة االنتحال �أو ال�سرقة الأدبية.

 -1ت�سمى عادة «ال�سرقة الأدبية» :الأ�ستاذ الدكتور جمدي وهبة ،معجم م�صطلحات الأدب� :إنكليزي  -فرن�سي  -عربي ،مكتبة لبنان،1974 ،
رقم � ،1339ص .407

الكلمات املفتاحية :امللكية الفكرية ،االنتحال.
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Plagiarism
or Theft of Intellect
Prof. Dr. Mohamed Hossam Loutfi
Bny Swif University, Egypt

Abstract
In a later stage the same term had been used to identify the one who facilitates
the flow of intellect. Finally, it has been adopted to identify the counterfeiter who
infringes the intellectual property of a third party whether in its moral or financial
aspects.
After he shaded lights on the origin of this term in the Arabic literature on one hand
and differentiated between it on one hand and counterfeiting and intertextuality on
the other hand. As a conclusion , he underlined the need for a code of ethics in this
regard to protect lawful moral and financial interests of the authors, especially on
internet, against the plagiarism.

Keywords: intellectual property. Plagiarism.
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سرقة األفكار
أو االنتحال
حممد ح�سام حممود لطفي
جامعة بني �سويف ـ م�صر

مقدمة البحث:
1 .1امل�ؤلف هو املبدع الذي يبتكر ب�أدوات متاحة
للجميع م�صنف ًا خمتلف ًا يف م�ضمونه عن
م�صنفات �أق��ران��ه يف نف�س امل��ج��ال ،ومن
هنا ج��اءت الت�سمية ( )Auteurمن الفعل
� Augereأي يزيد ).(Augment
2 .2وق��د ك��ان جني ثمار �إي��داع��ات امل�ؤلفني بيد
القرطا�سيني ) ،(Bibliopolesومن بعدهم
ج��اء ال��ن��ا���ش��رون ) (Editeursو�أ�صحاب
املطابع ) ،(Imprimeursفكانوا هم من
يح�صل على رخ�صة اال�ستثمار بتحقيق
املخطوطة وطباعتها ،وهو �أمر لقي هوى لدى
الدولة وامللك حيث يي�سر لها فر�ض الرقابة
الواجبة على ما ين�شر(.)1(.)2
3 .3ويعتقد يف �أن �أول من منح رخ�صة �أو امتياز
ملكي بالطباعة هو امللك لوي�س ال�سابع عام
1507م لل�سيد  Antoine Verardفيما
يخ�ص م���ؤل��ف��ات  ،Saint Paulوحلقتها
ت��راخ��ي�����ص �أو ام��ت��ي��ازات ملكية يف جم��ال
الفنون الت�شكيلية واملو�سيقية.
4 .4وقد �أدى فر�ض نظام الإيداع الإجباري �إلى
التحول تدريجي ًا من منح الرتاخي�ص للطابع
2- MM. André LUCAS & Henri – Jacques LUCAS,
– Traité de la Propriété Littéraire, 3ème édition / Litec
Lexis/ Nexus SA. 2006 No. 5 P. 3.

�إل��ى منحها للم�ؤلف نف�سه( ،)2()3وه��و �أمر
دعمه ال�صراع بني نا�شري املدينة ونا�شري
الأقاليم ،حيث طالب النا�شرون يف املدينة
بحق ا�ستئثاري �أبدي ،وطالب نا�شرو الأقاليم
بتقييد هذا احلق زمني ًا ،وك��ان لكل طائفة
جمع م��ن امل���ؤل��ف�ين ي��داف��ع عنهم دون فهم
حلقيقة كون امل�ؤلفون �أداة بالن�سبة للطائفتني
لتحقيق م�صالح النا�شرين يف املقام الأول.
5 .5ويتداول م�صطلح  )4()3(Plagiatللتدليل على
التعدي على فكر م�ؤلف �آخ��ر ،بعد �أن كان
ين�صرف �إلى �سرقة العبيد فح�سب ،فيقال
�أنه «احتيال الأدب��اء للإفادة من �إب��داع من
تقدموهم من غري الإ�شارة �إلى مبدعيه �أو
ن�سبته �إل��ى ق��ائ��ل��ي��ه»()4()5وامل��راد به «�سرقة
املعنى» دون �أن ميكن رد االتفاق �إلى توارد
اخل��واط��ر وت�لاق��ي الأف�����ك�����ار»( .)5()6وه��ذا
امل�صطلح م�أخوذ من الالتينية Plagiarism
ويقال للمتعدي ( Plagiariusبالفرن�سية
(Plagiaire.
3- Ibid No. 6 P. 5.
4- Dictionnaire Encyclopédique Illustré Pour
la Maîtrise de la Langue Française, La Culture
Classique et Contemporaine, Larousse Bordas 1993
P. 1214 & Nouveau Petit Robert : Dictionnaire de la
Langue Française, Dicorobert 1993 P. 1687.

 -5جمدي وهبه ،املرجع ال�سابق رقم � 1339ص.407
 -6جمدي وهبه ،املرجع ال�سابق رقم � 1339ص.407
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6 .6ومل يكن ينظر �إلى هذا الفعل على �أنه فعل
�آثم ،بل كان ينظر �إليه باعتباره و�صا ًال للفكر،
حتى قال عنه(� )7((Henri Giraud) (6أن
ال�سرقة الأدبية هي �أ�سا�س كل الآداب ،فيما
عدا الأول املجهول:

«Le Plagiat est la base de toutes les
littératures excepte de la première, qui
.»d’ailleurs est inconnue

7 .7ول��ي�����س م�صطلح ال�����س��رق��ة ه��و امل�صطلح
الأف�ضل يف هذا املقام ،فهو ي�ستخدم مرار ًا
وتكرار ًا للداللة على عدم الأمانة العلمية.
ولعل املطالع للتاريخ العربي يجد الكثري
من ادع���اءات ال�سرقة الأدب��ي��ة ،بع�ضها قد
يكون �صحيح ًا وبع�ضها الآخ��ر قد ال يكون.
وكان �أغلب االدعاءات بال�سرقة تدور يف فلك
الغرية وح��ده��ا ،فلم يكن اح�ترام امل�ؤلفني
لبع�ضهم البع�ض ظاهرة عامة دائم ًا ،ومن
ثم وج��ب الأخ��ذ بقول ال�شوكاين ..« :عدم
قبول ق��ول الأق����ران بع�ضهم يف بع�ض ،مع
ظهور �أدنى مناف�سة ،فكيف ملثل هذه املناف�سة
 ..التي �أف�ضت �إلى ت�أليف بع�ضهم يف بع�ض،
ف�إن �أقل هذا يوجب عدم القبول».)8(7
8 .8ولعل القارئ يف تاريخ العرب ال يجد �صعوبة
يف �إدراك �أهمية الأمانة العلمية لديهم ،فقد
« ..تنبهوا �إلى جوهر الق�ضية ،وو�ضعوا لها
الأ�صول وال�ضوابط التي حتكمها منذ وقت

� -7أديب فرن�سي ( )1938ويدعى با�سم م�ستعار وهوMoebius :
http://en.wikipedia.org/wiki/jean_Giraud .

 -8د .قا�سم ال�سامرائي ،املخطوطات :ال��ف��ارق بني امل�صنف
وال�سارق لل�سيوطي ،جملة عامل الكتب ،املجلد الثاين – العدد
ال��راب��ع (ربيع الثاين 1402ه���ـ /يناير (ك��ان��ون ث��ان) – فرباير
(�شباط) 1982م ،النا�شر دار ثقيف للن�شر والت�أليف – الريا�ض
– اململكة العربية ال�سعودية �ص.744

11
مبكر ،و�أكاد �أقول منذ كان للعرب تاريخ ...
وحينما دون احلديث يف مطلع القرن الثاين
للهجرة ،مل يقت�صر التدوين على ن�صو�ص
الأحاديث �أو متونها و�إمنا كان الن�ص ي�سبق
دائم ًا ب�سل�سلة الإ�سناد التي تتحمل م�س�ؤولية
الكلمة ،وكانت �سال�سل الإ�سناد ه��ذه هي
املظاهر الأولى لأمانة الأداء وتوثيق الن�صو�ص
 ...ومل ي��ك��ن اه��ت��م��ام ال��ع��رب ب��الأ���س��ان��ي��د
مق�صور ًا على كتب الأحاديث ،و�إمنا جتاوزها
�إلى كتب املغازي وال�سري والأخبار والتاريخ
والأدب  ...و�إذا كانوا مل ي�سنوا لها القوانني
والت�شريعات التي ت�ضبطها ،فمرد ذلك �إلى
�أنهم كانوا يحتكمون �إلى �شريعة اهلل يف كل
�أمورهم ومل يعرفوا القوانني الو�ضعية �إال يف
ع�صورهم احلديثة».
9 .9وي�شيد الأ�ستاذ الدكتور احللوجي بف�ضل
ابن �سالم� )9(8صاحب كتاب «طبقات فحول
ال�����ش��ع��راء» ،حيث دع��ا يف م�صطلح القرن
الثالث الهجري �إل��ى احل��ذر يف تقبل ن�سبة
�شعر القدماء �إلى قائليه؛ لأن العرب مل يدونوا
�أ�شعارهم �إال يف �أواخر الع�صر الأموي ،فكان
هو �أول من �آث��ار ق�ضية االنتحال يف ال�شعر
القدمي ،وق�ضية حقوق الت�أليف مبفهومها
احلديث منذ �أكرث من �ألف عام.)10(9
1010وال ي��ج��د امل��ت��ت��ب��ع ل��ل��ف��ك��ر ال��ع��امل��ي �صعوبة
يف �أن ي��ع��ل��م �أن «ك���ل الأ����س���م���اء ال���ب���ارزة
والقدمية مثل هريودت�س )،(Herodotus
)(Aristophanes
و�أر�����س����ت����وف����ان
 -9ا�سمه «حممد بن �سالم اجلمحي» :د .هدارة ،مرجع �سابق� ،ص.91
 -10الأ�ستاذ الدكتور /عبد ال�ستار احللوجي :حق امل�ؤلف يف
القوانني العربية ،جملة ع��امل الكتب ،نف�س العدد امل�شار �إليه
�ص.744

12

)Int. J. Res. Intel. Pro Vol. 1, No. 1, 15-24 (2013

و�سوفكلي�س ) ،(Sophoclesوميناندر
 )11( (Menander)10وترين�س (Ternce)11
( )12كلها قد اتهمت بال�سرقة»( .)12()13كما
ات��ه��م الأدب ال�لات��ي��ن��ي ك��ل��ه ب���أن��ه م�سروق
م��ن الأدب ال���ي���ون���اين( ،13)14وات��ه��م موليري
 Moliéreبال�سرقة ومل يدفعها عن نف�سه
و�إمنا قال �أن كل ما ينقله ي�صبح ملك ًا له لأنه
يطبعه بطابعه (.14)15
1111كذلك �أورد الأوربيون الكثري عن ال�سرقات،
فاتهم( )16((Warburton)(15ب�سـ ـ ــرقـ ـ ــة
ق�صيدة الن�سر لـ ) ،(John Meltonواتهم
( )17( (Sterne) (16بالنقل يف كل ما كتب،
وات��ه��م �شك�سبري العظيم ب���أن��ه �سطى على
ق�صيدتني فحاذاهما و�صف ًا وهما ق�صيدتا
)17()18( Du Bartasو .)18()19( Pulci
1212لي�س لل�سرقة الأدب��ي��ة()19()20م�����ص��ط��ل��ح�� ًا

واح��د ًا يج�سدها ،و�إذا نحي ّنا جانب ًا �سرقة
()21
الذات� ،أي ت ـكـ ـ ــرر املـ ـ ـ�ؤلـ ـ ــف لنفـ�سـ ــه
 ،(Self Plagiarism)(20ف��ق��د ن�سب
ل��ل��ق��ا���ض��ي اجل�������رج�������اين()21()22يف ك��ت��اب��ه
«ال��و���س��اط��ة» �أن لل�سرقات �أن���واع��� ًا كثرية
ح�صرها فيما يلي()22(:)23ال�سرق ،والغ�صب،
والإغارة ،واالختال�س ،والإملام ،واملالحظة،
وامل�شرتك الذي ال يجوز ادعاء ال�سرق فيه،
واملبتذل الذي لي�س �أحد �أولى به ،واملخت�ص
الذي حازه املبتدئ ،فملكه �سواء �أكان معنى
�أم �صياغة.
1313ومل يف�صل «القا�ضي اجلرجاين» مدلول هذه
امل�صطلحات ،و�إن كان ير�سم طريق الك�شف
عن ال�سرقة بقوله�“ :أول ما يلزمك يف هذا
الباب �أال تق�صر ال�سرقة على ما ظهر ودعا
�إلى نف�سه دون ما كمن ون�ضح عن �صاحبه،
و�أال يكون همك يف  -تتبع الأبيات املت�شابهة

ويالحظ �أن تاريخ امليالد والوفاة غري م�ؤكدين كما يرجح �أنه من
�أ�صل ليبي:

�أبو متام (���ص 357وما بعدها) ،و�أ�شار �إلى �أن �أول كتاب �أ�ؤلف
بهذا العنوان – فيما يعلم �سيادته – ه��و كتاب عبد اهلل بن
املعتز «�سرقات ال�شعراء» ثم تلت ذلك كتب �أحمد بن �أبي طاهر
و�أحمد بن عمار يف �سرقات �أبي متام ،وكتاب �أبو ال�ضياء ب�شر بن
متيم يف �سرقات البحرتي من �أبي متام ،وكتب مهلهل بن ميوت
يف �سرقات �أبي نوا�س ،وتناول الآمدي هذه امل�شكلة يف «املوازنة»
ويف كتابيه املفقودين «اخلا�ص وامل�شرتك» و»يف �أن ال�شاعرين ال
تتفق خواطرهما» ،و�آلف ال�شاعر امل�صري ابن وكيع وكذلك �آلف
�أبو �سعيد بن حممد بن �أحمد العميدي كتابه «الإبانة عن �سرقات
املتنبي لفظ ًا ومعنى» �( ....ص ،)358و�أكد الأ�ستاذ الدكتور مندور
�ص� 374أن نظرية ال�سرقات مل تتقدم �شيئ ًا بعد و�ضع الآمدي وعبد
العزيز اجلرجاين والع�سكري وعبد القاهر �أ�صولها ومل يكن البن
ر�شيق واب��ن الأث�ير يف التقا�سيم التي �أورده��ا �أي ف�ضل لأنها مل
تو�ضح �شيئ ًا من املبادئ النقدية التي تقوم عليها النظرية.
 -21املرجع ال�سابق � ،ص.147
 -22هدارة ،املرجع ال�سابق� ،ص.147
 -23حممد مندور ،املرجع ال�سابق� ،ص.359

11- Menander (342 – 291BC): wikipedia, the free
Encyclopedia.
)12- Publius Terntius Afes (B5 / D5 – 159 BC

wikipedia, the free Encyclopedia.

 -13املرجع ال�سابق هـ . 246
 -14هدارة� ،ص.246
 -15هدارة� ،ص.262

)16 Warburton: William Warburton (1698 – 1779
the Internet Encyclopedia of Philosophy.
)17 Sterne: Laurence Sterne (1713 – 1768
wikipedia, the free Encyclopedia.
18 Guillaune Salluste du Bartas: wikipedia, the free
Encyclopedia.
19 Luigi Pulci (1432 – 1484): wikipedia, the free
Encyclopedia.

 -20الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور /حممد م��ن��دور ،النقد املنهجي عند
العرب ومنهج البحث يف الأدب واللغة� ،سل�سلة الفكر :مكتبة
الأ���س��رة /مهرجان ال��ق��راءة للجميع���� ،ص ،357حيث ا�ستخدم
�سيادته م�صطلح ال�سرقات و�أ�شار �إل��ى �أنها «م�س�ألة خطرية»،
و�أن درا�سة ال�سرقات درا�سة منهجية مل تظهر �إال عندما ظهر
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وامل���ع���اين امل��ت��ن��ا���س��خ��ة – ط��ل��ب الأل���ف���اظ
(23 )24
والظواهر دون الأغرا�ض واملقا�صد” .
1414وين�سب للقا�ضي اجلرجاين ف�ضل ا�ستبعاد
�صور غري حقيقية لل�سرقة وعدتها خم�سة
كالتايل(:)24(:)25
( )1ت���وارد اخل��واط��ر ،وه��و ال��ت��وارد املباح
واتفاق الهواج�س املمكن(.)25(.)26
( )2املعنى امل�����ش�ترك ع��ام ال�شركة ،وهو
الت�شبيه م��ث��ل :ت�شبيه احل�����س��ن بال�شم�س
وال��ب��در ،واجل���واد بالغيث والبحر ،والبليد
البطيء باحلجر واحلمار ،وال�شجاع املا�ضي
بال�سيف والنار ،وال�صب امل�ستهام باملجنون
يف حريته ،وال�سليم يف �سهره ،وال�سقيم يف
�أنينه وت�أمله ،فرياها جميع ًا �أم��ور ًا متقررة
يف النفو�س مت�صورة للعقول ،ي�شرتك فيها
ال��ن��اط��ق والأب���ك���م ،وال��ف�����ص��ي��ح والأع���ج���م،
وال�شاعر واملفحم”.
( )3املعنى املخرتع الذي تدوول وا�ستفا�ض،
كما ي�شاهد ذلك يف :متثيل الطلل بالكتاب
والربد ،والفتاة بالغزال يف جيدها وعينها،
وامل��ه��اة يف ح�سنها و�صفائها ،فهي معاين
يعلمها “�أول عامي غفل ت�ستقبله و�أعجمي
جلف تلقاه”.
( )4الأل��ف��اظ املنقولة امل��ت��داول��ة ،مبتذلة
�أكانت �أم �أ�سماء موا�ضع.
( )5ت�شابه �أ�سلوب الكالم ،باحتذاء املثل.
-15كما ين�سب �إليه الأخ��ذ مبا ي�سمى ال�سرقة
(26 )27
املمدوحة و�أنواعها ثمانية كالآتي :
 -24هدارة� ،ص.149
 -25هدارة� ،ص.152 :150
 -26د .جمدي وهبه ،املرجع ال�سابق ،رقم � 1339ص.407
 -27هدارة� ،ص.154 :153

( )1االخت�صار.
( )2زيادة املعنى.
(� )3صنعة اللفظ ،لكونها �أ�صلح لفظ ًا و�أ�صح
�سبك ًا.
( )4ت�أكيد املعنى.
( )5النقل ،ويكون �إذا علق ال�شاعر املعنى
املختل�س ،عدل عن نوعه و�صنفه ،وعن وزنه
ونظمه ،وعن رويه وقافيته.
( )6القلب ،وه��و نق�ض املعنى ويعترب من
لطيف ال�سرق.
( )7االحتجاج.
( )8التعليل.
 -16وين�سب �إلى احلامتي (حممد بن احل�سن بن
املظفر احلامتي) يف كتابه «حلية املحا�ضرة»
(27 )28
تعداد ت�سعة ع�شر نوع ًا من ال�سرقات :
( )1االنتحال :وهو �أن ي�أخذ ال�شاعر �أبيات ًا
ل�شاعر �آخر...
( )2الإنحال :وهو �أن يقول �شاعر �أو رواية
ق�صيدة ثم ينحلها �شاعر �آخر ،وقد �ضرب
ابن �سالم لهذا النوع عدة �أمثلة...
( )3الإغ��ارة :وهو �أن ي�سمع ال�شاعر املفلق
والفحل املتقدم الأبيات الرائعة بدرت من
�شاعر ع�صره ،في�ستنزل �صاحبها عنها،
وهذا النوع �أي�ض ًا ذكره ابن �سالم والزبري بن
بكار وابن قتيبة.
( )4املعاين العقم :وهي الأفكار املبتدعة،
وق��د �أ���ش��ار �إليها الآم���دي واب��ن �أب��ى طاهر
وغريهما .وال �أدري كيف ُعد هذا النوع يف
ال�سرقات ،وم��ن املفرو�ض �أن ه��ذه املعاين
العقم حتمي نف�سها عن ال�سرقة.
 -28هدارة� ،ص.110 :109
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( )5امل��واردة :وهو التقاء ل�شاعرين يتفقان
يف املعنى ويتواردان يف اللفظ ومل يلق واحد
منهما �صاحبه وال �سمع ب�شعره ،وهذا النوع
خارج عن حدود ال�سرقة.
( )6املرافدة :وهو �أن يتنازل ال�شاعر عن
بع�ض �أبيات له يرفد بها �شاعر ًا �آخر ليغلب
خ�صم ًا له يف الهجاء ،ووا�ضح من التعريف
�أن هذا النوع ال يدخل يف ال�سرقة.
( )7االجتالب واال�ستلحاق :وهو �أن يجتذب
ال�شاعر بيت ًا ل�شاعر ال على طريق ال�سرق ،بل
على طريق التمثيل به ،وقد �أ�شار �إليه ابن
�سالم من قبل ومل يع َّده من ال�سرقة.
( )8اال�صطراف :وهو �أن ي�صرف ال�شاعر
بيت ًا �أو �أبيات ًا �إلى �إحدى ق�صائده من �شاعر
�آخر حل�سن موقع ذلك البيت �أو تلك الأبيات
يف �سياق تلك الق�صيدة ،وهذا النوع مياثل
�سابقه وقد �سمي فيما بعد اقتبا�س ًا �أو ت�ضمين ًا
وال يعد �سرقة.
( )9االهتدام :وهو �أن ي�أخذ �شاعر بيت ًا لآخر
فيغري فيه تغيري ًا جزئي ًا ،وهو نف�س ما �سبق
�أن �سماه ابن قتيبة �سرقة �ألفاظ.
( )10اال�شرتاك يف اللفظ :وهو �أن ي�شرتك
ال�شاعر يف �شطر بيت ويتخالفا يف ال�شطر
الثاين ،ومن الوا�ضح �أنه ال يفرتق عن �سابقه.
(� )11إح�سان الأخذ :معناه وا�ضح و�أ�سهب
العلماء ال�سابقون يف بيان �أنواعه.
( )12تكاف�ؤ املتبع واملبتدع يف �إح�سانهما:
وهذا الباب يدخل يف دائرة املوازنة النقدية.
( )13تق�صري املتبع عن �إح�سان املبتدع:
وكذلك يدخل هذا الق�سم يف دائرة املوازنة
النقدية.
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( )14ن��ق��ل امل��ع��ن��ى �إل���ى غ�ي�ره :وه���ذه هي
ال�سرقة اخلفية التي �أ�شار �إليها ابن قتيبة.
( )15تكاف�ؤ ال�سابق وال�سارق يف الإ�ساءة
والتق�صري ،وهو �أمر يدخل يف دائرة املوازنة
النقدية.
( )16من لطيف النظر يف �إخفاء ال�سرقة:
ومن املمكن �أن ي�ضم هذا الق�سم �إلى الق�سم
الرابع ع�شر.
( )17ك�شف املعنى و�إب���رازه ب��زي��ادة :ومن
املمكن ك��ذل��ك �أن ي�ضم ه��ذا الق�سم �إل��ى
الق�سم احلادي ع�شر.
( )18االلتقاط والتلفيق :وهو ترقيع الألفاظ
وتلفيقها واجتذاب الكالم من �أبيات لنظم
بيت واحد.
( )19نظم املنثور :وهو نقل املعنى من النرث
�إلى ال�شعر وقد �أ�شار املربد يف الكامل �إلى
هذا النوع ،بل �إن احلامتي نقل عنه �أمثلته.
 -17وجند �صدى لها لدى ابن ر�شيق القريواين
(�أب���و علي احل�سن ب��ن ر�شيق ال��ق�يرواين)
يف ك��ت��اب��ه «ال���ع���م���دة يف ���ص��ن��اع��ة ال�����ش��ع��ر
ونقله»(28)29و«قرا�ضة الذهب يف نقد �أ�شعار
العرب» ،وابن �شرف القريواين اجلرجاين
(ع��ب��د ال��ق��اه��ر اجل���رج���اين) يف �أ����س���رار
البالغة( ،29)30و�أبو عبد اهلل حممد بن �شرف
ال��ق�يرواين يف �أع�لام ال��ك�لام( ،30)31ثم ابن
الأثري (�أبو الفتح �ضياء الدين ن�صر اهلل بن
حممد ال�شيباين) يف كتبه« :املثل ال�سائر
 -29هدارة� ،ص �ص 117 :114و�ص 119و�إن كان �سيادته ي�ضيف
تفرقة بني االخ�تراع والإب��داع ،فيقول االخ�تراع للمعنى والإب��داع
للفظ ،املرجع �ص 115نف�سه.
 -30هدارة� ،ص �ص.121
 -31هدارة� ،ص �ص.121 :120
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�شخ�صي ًا ،يعد انتحال باملثل �شرط �أال تكون
يف �أدب الكاتب وال�شاعر» ،و»اجلامع الكبري
املحتويات املقتب�سة بهذا ال�شكل ج��زء ًا من
يف �صناعة املنظوم م��ن ال��ك�لام واملنثور»،
تراث ثقايف م�شهور.
و»اال�ستدراك يف الأخذ على امل�آخذ الكندية
 -19ونورد فيما يلي عدة �أمثلة مهمة تو�ضح املعنى
من املعاين الطائية»( ،31)32ثم القرطاجني
املق�صود يف هذا املقام(:)33(:)34
(�أي احل�سن حازم القرطاجني) يف «منهج
� -19أ -اتهام حممد بن احل�سني «ابن دريد»
البلغاء و�سراج الأدباء»(.)32(.)33
�أبو بكر حممد بن احل�سن بالتخليط وافتعال
 -18كذلك جن��د �أن املنظمة العاملية للملكية
العربية وادخال ما لي�س من كالم العرب يف
ال��ف��ك��ري��ة ) (WIPOق��د و���ض��ع��ت مائتي
كالمها �إلى جوار ال�سرقة :و�صاحب االتهام
وخم�سة و�ستني م�صطلح ًا يف جمال امللكية
هو �إبراهيم بن حممد بن عرفه املعروف
الفكرية يف �شقها الأدب��ي والفني من بينها
با�سم نفطويه حيث ن�سب �إل��ى ب��ن دري��د،
م�صطلح . Plagiarism
وهو من �أ�ساطري علماء العربية� ،أنه �سرق
و�أك���دت �أن املق�صود بهذا امل�صطلح عادة
كتاب «العني» املن�سوب �إلى اخلليل ابن �أحمد
تقدمي م�صنف الغري �سواء �أك��ان ذلك كلي ًا
الفراهيدي ،فغري فيه وبدل ون�سبه �إلى نف�سه
�أم جزئي ًا بعد تعديل �شكله �أو فحواه �إلى
و�أ�سماه «اجلمهرة».
ح��د م���ا ،ك��م��ا ل��و ك���ان م�صنف ًا �شخ�صي ًا،
و�صاغ نفطويه اتهامه �شعر ًا:
وي�سمى ال�شخ�ص ال��ذي يرتكب هذا الفعل
وفيـه عـي و�شـره
		 ابـن دريد بـقرة
املنتحل ) .. (Plagiaristوهو مذنب بالغ�ش
		 ويدعي من حـمقه و�ضع كتاب اجلمهرة
والت�ضليل ،وهو مذنب �أي�ض ًا بامل�سا�س بحق
		 وهو كتاب العـني	�إال �أنـه قـد غـريه
امل�ؤلف يف حالة انتحال امل�صنفات املحمية
		 ورد بن دريد على نفطويه بعبارات �أقذع:
مب��وج��ب ح��ق امل���ؤل��ف .وي��ج��ب التمييز بني
		 لو تنزل الوحي على نفطويه
االنتحال واال�ستعمال احلر للأفكار �أو طرائق
لكان ذلك الوحي �سخط ًا عليه
االبتكار املقتب�سة من م�صنف �آخر مقتب�س
		 و�شاعر يـدعى بن�صفه ا�سمه
عند ابتكار م�صنف جديد �أ�صيل  ..ومن
م�ست�أهل ال�صفع على �أخدعيه
جهة �أخرى ف�إن االنتحال ال يف�سر عادة على				
		�أحرقه اهلل بن�صـف ا�سـمه
�أنه حم�صور يف حاالت الت�شابه يف ال�شكل،
و�صري الباقي �صراخ ًا عليه
�إذ �أن و�ضع م�صنف يف متناول اجلمهور بعد
 -19ب -ات��ه��ام �أب���ي ال��ف��رج الأ���ص��ف��ه��اين
اقتبا�س حمتويات م�صنف الغري والتعبري
عنه يف �أ�شكال جديدة من الناحية الأدبية
 - 34انظر بتف�صيل �أكرب فيما يخ�ص االتهامات املوجهة �إلى ابن
والفنية ،وتقدميه كما لو كان م�صنف ًا �أ�صلي ًا
دريد ،والأ�صفهاين ،واخلطيب البغدادي ،وال�سيوطي واملو�صل:
 -32هدارة� ،ص �ص.134 :127
 -33هدارة� ،ص �ص.137 :135

الدكتور حممد ماهر حمادة� ،سرقات الكتب وانتحالها يف الع�صور
الإ�سالمية ،عامل الكتب ،نف�س العدد امل�شار �إليه� ،ص �ص:707
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ب�سرقة خم�سني كتاب ًا ،ون�سب �إليه �أبو حممد
احل�سن بن احل�سني النوبختي ،وهي عبارات
نقلها عنه �أبو عبد اهلل احل�سني بن حممد بن
القا�سم طاطا العلوي:
«كان �أبو الفرج الأ�صبهاين �أكذب النا�س ،كان
يدخل �سوق الوراقني وهي عامرة ،والدكاكني
مم��ل��وءة بالكتب في�شرتي �شيئ ًا ك��ث�ير ًا من
ال�صحف ويحملها �إلى بيته ثم تكون رواياته
كلها منها» و�أي��د هذا االتهام «الدارقطني»
حيث روى عنه ابن اجلوزي يف كتابه املنتظم
يف تاريخ امللوك والأم��م قوله « ..ومن ت�أمل
كتاب الأغاين ر�أى كل قبيح ومنكر».
 -19ج -اتهام اخلطيب البغدادي بال�سرقة،
فورد يف كتاب ياقوت احلموي «الإر�شاد» قوله:
«..ح��دث �أب��و �سعد ال�سمعاين ،ق��ر�أت بخط
()35
والدي� :سمعت �أبا احل�سني بن الطبوري
()34ببغداد ويقول� ،أكرث كتب اخلطيب �سوى
التاريخ م�ستفاد م��ن كتب ال�����ص��وري ،كان
ال�صوري()35()36بد�أ بها ومل يتممها ،وكانت
لل�صوري �أخ��ت ب�صور ،مات وخلف عندها
اثني ع�شر ع��د ًال خمروم ًا من الكتب ،فلما
خرج اخلطيب �إل��ى ال�شام ح�صل من كتبه
ما �صنف بها كتبه» .وهذه التهمة �أيدها ابن
اجلوزي يف «املنتظم يف تاريخ امللوك والأمم»
فقال «قد روى لنا �أبو احل�سني بن الطربوين
�أن��ه ق��ال� :أك�ثر كتب اخلطيب م�ستفادة من
كتب ال�صوري ،ابتد�أ بها».
 -19د -اتهام جالل الدين �أبو بكر ال�سيوطي
بال�سرقة ،فاتهمه زميله ومعا�صره �شم�س
 - 35املبارك بن عبد اهلل �أبو احل�سن بن الطبوري.
� - 36أبو عبد اهلل حممد بن علي.

)Int. J. Res. Intel. Pro Vol. 1, No. 1, 15-24 (2013

الدين ال�سخاوي �أنه اختل�س منه ع��دد ًا من
كتبه ون�سبها �إل��ى نف�سه ،ومنها اخل�صال
املوجبة للخالل ،والأ�سماء النبوية ،وال�صالة
على النبي �صلى اهلل عليه و�سلم وم��وت
الأن��ب��اء ،واختل�س م��ن غ�ي�ره ،بعد التغيري
والتقدمي والت�أخري ،كتب املحمودية وغريها،
و�سرق جزء ًا من كتاب ابن تيمية يف حترمي
املنطق ،وكتب �أخرى البن حجر وهي :لباب
النقول يف �أ�سباب ال��ن��زول ،وع�ين الإ�صابة
يف معرفة ال�صحابة ،وال��ن��ك��ت البديعات
ع��ل��ى امل��و���ض��وع��ات ،وامل����درج �إل���ى امل���درج،
وكنكرة امل�ؤن�سي مبا ح��دث ون�سى ،وحتفة
النابه بتخلي�ص املت�شابه ،وما رواه الواعون
يف �أخ��ب��ار ال��ط��اع��ون ،والأ���س��ا���س يف مناقب
بني العبا�سي ،وجزء من �أ�سماء املدل�سني،
وك�شف النقاب عن الألقاب ،ون�شر العبري يف
تخريج �أحاديث ال�شرح الكبري ،ون�سب �إليه
�أنه «م�سخها» حيث قال «وليته �إذا اختل�س مل
مي�سخها ولو م�سخها على وجهها كان �أنفع».
 -19د -1 -وث���أر ال�سيوطي لنف�سه فن�شر
()37
ر�سالة �أ�سماها «الكاوي لدماغ ال�سخاوي
()37()38
،
(�)36أو الكاوي على تاريخ ال�سخاوي
وقد ن�سب �إلى ال�سيوطي �شعر ًا يف هذا املقام،
�أي مقام ال�سرقات الأدبية عندما ا�ستعار
رجل من تالمذته �أربعة كتب (كتب املعجزات
واخل�صائ�ص الكربى ،والنموذج اللبيب يف
خ�صائ�ص احلبيب ،وكتاب م�سالك احلنفايف
والدي امل�صطفى ،وكتاب طي الل�سان عن ذم
 -37د .حممد ماهر حمادة� ،سرقات الكتب وانتحالها � ،...سابق
الإ�شارة �إليه� ،ص.710
 -38ال�سامرائي ،املخطوطات � ،...سابق الإ�شارة �إليه� ،ص.744
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الطيل�سان) ،قال فيه(:)38(:)39
�سـرق ال�سارق مـني كـتبا
وادعاها وهـو يف ذاك مفرتي
وعلى كتب ال�سخاوي قد جنى
وكتاب القطب �أعني :اخلي�ضري
يف مزايا �سـيد اخلـلق عال
خـري مـبعوث �أتي من م�ضر
 -19د -2 -ويرد حممد بن علي ال�شوكاين
يف كتابه «البدر الطالع مبحا�سن من بعد
القرن ال�سابع» ،هذا الهجوم على ال�سيوطي
بقوله �أن��ه «..ال ج��رم فذلك ر�أي��ه يف جميع
الف�ضالء من �أقرانه  »...وي�صفه ب�أنه “..
كثري التحامل على �أكابر �أقرانه  ...ال يقيم
لهم وزن ًا ،بل وال ي�سلم غالبهم من احلط منه
عليه و�إمنا يعظم �شيوخه وتالمذته ومن مل
يعرفه ممن مات يف �أول القرن التا�سع قبل
موته� ،أو من كان من غري م�صره �أو يرجو
خريه �أو يخاف �شره”.
 -19ه��ـ -ات��ه��ام ا�سحاق املو�صلي ب�سرقة
كتاب «الأغاين الكبري» ،ومن اتهمه هو حماد
ابنه حيث ق��ال« :م��ا �أل��ف �أب��ي ه��ذا الكتاب
قط وال ر�آه  ....و�إمنا و�ضعه وراق ،وقيل �أن
الوراق هو �سندي بن علي �صاحب حانوت يف
«ط��اق الزبل»« :وك��ان ي��ورق لإ�سحاق فاتفق
هو و�شريك له على و�صفه ،وه��ذا الكتاب
يعرف يف القدمي بكتاب ال�شركة وهو �أحد
ع�شر جزء ًا ،وقيل �أن كتاب الأغاين الكبري مل
ي�ؤلف �إ�سحاق املو�صلي منه �إال اجلزء الأول
من كتاب عنوانه «الرخ�صة».
 -19و -اتهام جنم الدين بن ا�سرائيل ب�سرقة

 -39ال�سامرائي ،املخطوطات � ،...سابق الإ�شارة �إليه� ،ص.743

17
ق�صيدة مهذب الدين اخليمي ،و�أكد احلكم
املختار لنظر النزاع ال�شيخ عمر بن الفار�ض
هذه التهمة ،وقد �أ�شار ال�سيوطي �إلى هذه
الواقعة و�أ�ضاف اتهام ًا لل�سارق نف�سه ب�سرقة
�أربعة من ت�صانيفه ون�سبتها �إلى نف�سه وطلب
من معا�صريه «�أن ير�سلوا عليه من �أل�سنتهم
�سبع ًا �شداد ًا ،ومن �أقالمهم �أل�سنة حداد ًا،
ومن حمابرهم بحار ًا م��داد ًا ،ومن �أقوالهم
جي�ش ًا عرمرم ًا ال يدع قالع ًا وال وهاد ًا ،و�أن
ال يعريوه كتب ًا حتى ال يغري على كتبهم كما
�أغار على كتبه»()39()40ويروي ال�سيوطي �أن
ال�شيخ عمر بن الفار�ض ق�ضى مبا ق�ضى
بعد �أن �أم��ر ك��ل منهما �أن ينظم ق�صيدة
على رويها وبحرها ،فلما �سمع الق�صيدتني
وع���رف النف�س ق�ضى بتلك الب��ن اخليمي
وعرف �أن الثاين من �سرق واختل�س ،فقال
له ابن �إ�سرائيل :يكون من و�ضع احلافر على
احلافر ،فقال له ابن الفار�ض :وقع احلافر
(40 )41
على احلافر يكون من الأول �إلى الآخر .
 -20و�إل���ي���ك �أط����رف مم��ا ق���ال ال�����س��ي��وط��ي يف
ال�سارق(:)41(:)42
«واهلل �إن ���س��ارق�� ًا ���س��رق الأ���ش��ع��ار – وهي
بالن�سبة �إلى العلم رخي�صة الأ�سعار – فيعز
على امل�سروق منه وي�شتد وين�سبه على �سرقته
وي�ساعده على ذل��ك �أه��ل الأدب ويتندبون
 -40ال�سامرائي ،املخطوطات � ،...سابق الإ�شارة �إليه� ،ص:741
.752
 -41خمطوط الفارق بني امل�صنف وال�سارق لل�سيوطي ،من�شور يف
ختام مقال د.قا�سم ال�سامرائي ،املخطوطات � ،...سابق الإ�شارة
�إليه� ،ص.747
 -42خمطوط الفارق بني امل�صنف وال�سارق لل�سيوطي� ،ص:726
 750م�شار �إليه يف مقال د.قا�سم ال�سامرائي� ،سابق الإ�شارة �إليه.
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الفت�ضاحه مع من انتدب وي�ؤلفون الكتب يف
هتكه ويدرجونه يف حيز املهمل و�سلكه .....
وعقد علماء البيان يف كتبهم لل�سرقة باب ًا يف
ال�سرقات ال�شعرية كل ذلك �إعطاء للف�ضائل
حقها وتوفية بن�سبة احلقوق �إلى م�ستحقيها
 .....وما �أح�سن قول الأدي��ب نا�صر الدين
حممد بن احلني بن �شاور الكناين:
�سارق ال�شعر على الأبـ ــيات عــاد �أي عــاد
وهـو لـ�ص �آمـن مـن قطع كـف يف ف�ساد
قطعكم عنـه الأيادي
	�إنـمـا قـطـع يـديـه
ومع ذلك �إن تاب هذا الرجل من اجلنابة
قبلناه و�إن رد الأمانة �إلى �أهلها �أهلناه و�إن
عاد وطلب من كتبنا �شيئ ًا على �أن يراعي هذا
ال�شرط املعترب �أنلناه و�إن خفي عليه �شيء كما
حبط يف نقل كثري من كالمنا فهمناه ودللناه
و�أو���ض��ح��ن��ا ل��ه م��ا غلط يف نقله م��ن كتبنا
وف�صلناه ،و�إن �أ�صر على جنابته وا�ستمر على
جنايته نزَّلناه و�س َّفلناه و�أبقيناه على خطئه
وج َّهلناه وعددناه يف زمرة اخلائنني وكتبنا
على قفاه «و�إن اهلل ال يهدي كيد اخلائنني».
 -21وم��ن الطريف ق��ول ال�سيوطي يف ال�سارق
«فليت �شعري ما الذي �أجل�أه �إلى ولوج هذا
الباب ولي�س له طاقة وما الذي �أخطره �إلى
الت�شبه ب�أهل الإفاقة وهو من �أهل الفاقة؟
ف���إن ظن �أن يريح بذلك ف�إمنا هو يخ�سر،
و�إن توهم �أن يدعي ذلك ر�أ�س ًا ف�إمنا هو ر�أ�س
ن�سر»(.)42(.)43
وفيما يلي نورد �أقوا ًال و�أ�شعار ًا قيلت يف نبذ
ال�سرقة(:)43(.)44
 43خمطوط الفارق بني امل�صنف وال�سارق لل�سيوطي� ،ص746
م�شار �إليه يف مقال د.قا�سم ال�سامرائي� ،سابق الإ�شارة �إليه.
 -44هدارة ،املرجع ال�سابق� ،ص 20وما بعدها.
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 طرفة(:44.)45وال �أغري على الأ�شعار �أ�سرقها
عنها غنيت و�شر النا�س من �سرقا
 الأع�شى(:)45(:)46فكيف �أنا وانتحايل القوايف
بعد امل�شيب كفى ذاك عار ًا
 ال�صاحب بن عباد(:)46(:)47�سرقت �شعري وغريي ي�ضام فـيه ويـخدع
ف�سوف �أجـزيك �صفع ًا يقل ر�أ�سـ ًا ويـخدع
ف�سارق املـال يـقطع و�سارق ال�شعر ي�صفع
 احلريري(:)47(:)48وا�سرتاق ال�شعر عند ال�شعر �أفظع من �سرقة
البي�ضاء وال�صفراء ،وغريتهم على بنات
الأفكار كغريتهم على البنات الأبكار.
وفيما يلي نورد �أقوا ًال و�أ�شعار ًا قيلت يف حتبيذ
ال�سرقة(:)48(:)49
 الفرزدق(:)49(:)50�ضوال ال�شعر �أح��ب �إيل من �ضوال الإب��ل،
وخري ال�سرقة ما مل تقطع فيه اليد
 جرير خماطباً الفرزدق(:)50(:)51�ستعلم من يكون �أبوه فينا
ومن كانت ق�صائده اجتالب ًا
 -22يثور اجل��دل م��ن �آن �إل��ى �آخ��ر ح��ول احلق
يف نوع الإي��داع نف�سه فيما يخ�ص املحاكاة،
حم��اك��اة يف النهج ال��ذي �أت��خ��ذه امل���ؤل��ف يف
م�صنفه؛ م��ث��ال ذل���ك م��ا �أث�ي�ر م��ن وج��ود
 -45هدارة ،املرجع ال�سابق� ،ص.20
 -46هدارة ،املرجع ال�سابق� ،ص.22
 -47هدارة ،املرجع ال�سابق� ،ص.22
 -48هدارة ،املرجع ال�سابق� ،ص.81
 -49هدارة ،املرجع ال�سابق� ،ص.27
 -50هدارة ،املرجع ال�سابق� ،ص.27
 -51هدارة ،املرجع ال�سابق� ،ص.32
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حماكاة ل�شخ�ص التحري النابه الذي يحلل
وي�ؤ�صل ويت�أمل وي�صل عن طريق ال�شك �إلى
يقني م�ؤ�س�س على حجج وا�ضحة و�أدلة دامغة،
فيما بني رواية للم�ؤلف Edgar Allen Poe
عام 1841بعنوانThe Murders in the :
 rue Morgueويدعى املتحرى ،Dupin
ورواي���ات للم�ؤلف Sir/ Arthur Conan-
 Doyleفيها املتحرى الأ�شهر Sherlock
 Holmesعام  ،1891وقبلها كانت روايات
 Hoffmannعام  1819بعنوان Tales of
 ،Mademoiselle De Scuderyوكلها
كانت امل��ح��اك��اة فيها وا�ضحة حيث حمور
الأح��داث هو املتحرى النابه على التف�صيل
املتقدم .كذلك قيل نف�س ال�شيء بالن�سبة
ل�ل�أدي��ب  Don Brownيف ���ش���أن رواي��ت��ه
الأ�شهر  Davinci Codeحيث ن�سب �إليه
�أنه ن�سجها على منوال ق�صة للأديب Lewis
 Perdueب��ع��ن��وان Davincy Legacy
ن�شرت ع��ام  1983وك�لا الروايتني تن�صب
على وجود �أ�سرة امل�سيح عليه ال�سالم بزواجه
من  Marie Madelineوتوا�صل ن�سله ،و�أن
البع�ض يحاول �إزاحة ال�ستار عن هذا ال�سر
املكتوب على جثة رجل ميت يف غرفة مغلقة.
فهل ميكن �أن مينح امل�ؤلف حق ًا ا�ستئثاري ًا
يخوله الرتخي�ص للغري بهذه املحاكاة؟
 -23يرى البع�ض(51)52وجوب الأخ��ذ بهذا احلق
وتقنينه على �أن تكون اال�ستفادة منه نظري
مقابل مايل يح�سب من ثمن الن�سخ املبيعة
 -52انظر املقال املمتع للأ�ستاذين:

Andrew McGee & Gary Scanlan: Genre As an
intellectual Property Right (1999) I.P.Q.: No. 4 P.
471:486.
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�أو املقابل املدفوع من اجلمهور ،وملدة خم�س
�سنوات من تاريخ �أول ن�شر للم�صنف الأول
يف نوعه �شريطة �أن يكون احل�صول على
الرتاخي�ص تلقائي ًا ب�سداد املقابل �أي دون
حاجة للرجوع �إلى هذا امل�ؤلف نف�سه �أو من
ميثله قانون ًا.
 -24وت��ث�ير ه��ذه امل�شكلة ق�ضية «ال��ت��ن��ا���ص» �أو
«تداخل الن�صو�ص» �أو «حوار الن�صو�ص» �أو
ا�ستعارة الهياكل(52)53املعروفة مب�صطلح
 .Intertextualityوق��د ت�صدى الأ�ستاذ
الدكتور حممد عناين لتعريف هذا امل�صطلح
تعريف ًا علمي ًا ،فعرفه ب�أنه“ :العالقة بني
ن�صني �أو �أك�ثر ،وه��ي التي ت�ؤثر يف طريقة
ق����راءة ال��ن�����ص امل��ت��ن��ا���ص )،(Intertext
�أي ال��ذي تقع فيه �آث���ار ن�صو�ص �أخ���رى �أو
�أ�صدا�ؤها .ف�إذا كان التنا�ص ال يقت�صر على
الآث���ار �أو الت�ضمني �أو الأ���ص��داء ،ب��ل ميثل
مت��ازج�� ًا ك��ب�ير ًا �أط��ل��ق على الظاهرة تعبري
� Transtextualityأي “عرب الن�صية”،
وق���د و���ض��ع “جنيت” م�صطلحني هما
 hypertextللإ�شارة �إل��ى الن�ص املت�أثر و
 hypotextللإ�شارة �إل��ى الن�ص امل�ؤ َّثر”،
وي�شري �إلى �أن البع�ض ينكر ت�أثري كاتب يف
كاتب وفكرة م�صادر العمل الأدب��ي ،م�ؤكد ًا
�أن املق�صود به “تبادل مواقع نظم العالمات
بني الن�صو�ص� ،..أي �إح�لال نهج �أ�سلوبي
حمل نهج  ”...كما ي�شري �إل��ى �أن البع�ض
يجعله مذهب ًا يتعلق ب�أي ن�ص �أدبي ،ولإقامة
عالقة ب�ين الن�ص ونف�سه� ،أي ب�ين العمل
 -53ه��دارة ،مرجع �سابق��� ،ص� ،266ص  ،307ومندور،مرجع
�سابق� ،ص.359
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الأدب��ي باعتباره ن�ص ًا جديد ًا وبني �صورته
لدى القارئ باعتباره ن�ص ًا �أدبي ًا ر�سمي ًا �أو
معتمد ًا؛ ومعنى ذل��ك �إف�ساح جم��ال �أك�بر
لإيجابية القارئ يف فهم الن�ص”( ،53)54كما
يطلق �سيادته على م�صطلح )(Flip-Flop
م�صطلح “ا�ستبدال النظري بالنظري” �أي
و�ضع بناء لغوي م�ساو لبناء �آخر يف مكانه،
�أو بناء ق�ص�صي �أو موقف ًا يف م�سرحية مكان
نظريه”(.)54(.)55
 -25وق��د ث��ارت ه��ذه الق�ضية بالن�سبة للأديب
حممد ح�سني هيكل لدى ت�أليفه رواية «زينب»
ون�شره لها بعنوان «مناظر و�أخ�لاق ريفية
بقلم م�صري فالح» حيث ربط بينهما وبني
رواي���ة ل�ل�أدي��ب  ، Victor Hugoوكذلك
رواي��ة “يف القطار” للأديب حممد تيمور
حيث ربط بينهما وبني رواية لـ ،Mupassin
ث��م ن�سب ل�ل�أدي��ب طبيب الأ���س��ن��ان ع�لاء
الأ����س���واين �أن���ه ت��ع��دى على رواي���ة الأ���س��ت��اذ
نعمان عا�شور حيث ن�سج على منوالها رواية
“عمارة يعقوبيان” ون�سب �أي�ض ًا للأ�ستاذ
ع�لاء الأ���س��واين �أن��ه حاكى يف ه��ذه الرواية
رواي����ة لأدي����ب فرن�سي ت���ردد �أن��ه��ا بعنوان
“عمارة ني�س” ،رغ��م �أن��ه ال توجد رواي��ة
بهذا اال�سم ،و�إن كانت رواية الطبيب عالء
الأ�سواين هي قائمة على ما ي�سمى يف جمال
الأدب بـ “بطولة املكان” ،وهو ما برع فيه
 -54الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور /حممد ع��ن��اين ،امل�صطلحات الأدب��ي��ة
احلديثة :درا�سة ومعجم �إجنليزي – عربي ،ال�شركة امل�صرية
العاملية للن�شر لوجنمان /القاهرة ،طبعة ثالثة عام � 2003ص:46
(- 47املعجم).
 -55حممد عناين ،امل�صطلحات الأدبية احلديثة� ،سابق الإ�شارة
�إليه� ،ص.31
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الأدي��ب الت�شيكي �إيفو �أندريت�ش يف روايته
“ج�سر على نهر درينة” ،ولوران�س داريل
يف روايته “عن اال�سكندرية ما بني احلربني
العاملية الأول��ى والثانية” ،وجنيب حمفوظ
يف روايته “مريامار” ،وكذلك يف ثالثيته
ال�شهرية (ب�ين الق�صرين ،وق�صر ال�شوق
وال�سكرية)( .55)56وكذلك بالن�سبة مل�سرحية
«م�أ�ساة احلالج» حيث ن�سب مل�ؤلفها �صالح
عبد ال�صبور �أنه ن�سجها على ن�سق م�سرحية
 Murder in the Cathedralل�ل�أدي��ب
امل�سرحي  ،Elioteون�سب مثل ذلك للأديب
املازين والإجنليزي .Thomas Hod
 -26على �أي��ة ح��ال ل�سنا م��ن ه��ذا ال���ر�أي ،لأن
الق�ص�ص جميع ًا تدور حول حماور �أ�سا�سية
ال ت��ف��ارق��ه��ا ،فمث ًال لي�س معنى �أن رواي��ة
«ماكبث» ال�شهرية لويليام �شك�سبري تدور
ح��ول نف�س اجل��رمي��ة التي عاجلها الأدي��ب
 Arden Fevrershanيف روايته� ،أن الأولى
منقولة عن الثانية( .56)57ولعل الأ�ستاذين
الفا�ضلني �صاحبي ه��ذه النظرية  -وهي
نظرية احلق يف نوع امل�صنف  -يقران هذا
حيث �أ���ش��ارا يف حا�شية امل��ق��ال(�57)58إل��ى �أن
ال��رواي��ات البولي�سية ،و�أول��ه��ا ق�صة �سارق
الطيور ،يرجع تاريخها �إلى الدولة الو�سطى
ال���ف���رع���ون���ي���ة( !58)59ك��م��ا ي��ق��ران ب�صعوبة

 -56مقابلة مع الأديب الأ�سواين يوم الأربعاء املوافق  9من يناير/
كانون ثان �سنة  ،2008حيث �أكد �سيادته �أن �أ�سلوب «بطولة املكان»
قد يكون رائده الأول هو الأديب الفرن�سي الأ�شهر . Balazac
 -57هدارة ،املرجع ال�سابق� ،ص( 248نق ً
ال عن الأ�ستاذ W. A.
 Edwardsيف م�ؤلفه � Plagiarismص.)55
 -58هام�ش رقم� 19ص.475
 -59كانت امل�سرحيات ،يف امل�سرح امل�صري القدمي ،لها �أ�صل
وه��دف ديني ،و�أه��م ه��ذه امل�سرحيات :م�سرحية «خلق الكون»
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جوهرية تواجه فر�ض هذا احلق وهي عدم
وجود نظام حمائي دويل يكفل هذه احلماية،
و�إن كان �إقرارها م�شوب ًا بتحم�سهما للنظرية
حيث ذهبا �إلى �أن كل حقوق امللكية الفكرية
بد�أت حملية ثم باتت دولية.
 -27يف املقابل ن�ؤكد �أنه لي�س يف تقليد النماذج
الرفيعة يف الإب���داع ما يعد �سرقة ،م��ادام
ذلك يف معر�ض التعلم والتدرب( .59.)60ويف
هذا املعنى حتظر مدر�سة 436( Jsocratic
–  338ق.م) هذا الفهم اخلاطئ املتمثل
يف اع��ت��ب��ار االح��ت��ذاء وامل��ح��اك��اة ن��وع�� ًا من
ال�سرقة ،وردد ذلك 384( Demosthenes
–  322ق.م) ،و ،Quintilianو،Horas
و ،Longinusو ،SencaوNeedham
وم�سرحية «التتويج» وم�سرحية «حور�س و�ستخ» ،وكانت الأخرية
تعر�ض �سنوي ًا يف  21من �شهر �أم�شري ( )Mechirيف معبد مدينة
�إدفو لتكرمي حور�س �إلهها املحلي ،وكان العر�ض يتم مب�صاحبة
بع�ض الآالت املو�سيقية ،وك��ان املمثلون ع��ادة يختارون من بني
موظفي املبعد ،و�إذا ح�ضر امللك فكان يلعب دور الإل��ه حور�س
�شخ�صي ًا وتلعب زوجته دور الإل��ه��ة �إيزي�س ،وك��ان امل�شاهدون
ي�صيحون يف بع�ض املواقف احلما�سية ،وكانت امل�سرحية تتكون
من مقدمة وثالثة ف�صول مق�سمة �إلى عدة م�شاهدة ثم خامتة،
كذلك كانت هناك م�سرحيات �أخ��رى مثل م�سرحية “الآالم”
لتخليد ذكرى وفاة �أوزوري�س وتبني جمع زوجته و�شقيقته �إيزي�س ملا
تناثر من �أ�شالئه ،وهذا مدون يف بردية “الرام�سيوم الدرامية”،
وم�سرحيات �أخرى تتعلق بن�صو�ص الأهرام ومنف ،وكان ي�ستعا�ض
عن الألهة فيها بالب�شر ويطلق عليها الق�ص�ص ال�شعري ال�شعبي
(دكتور �سمري يحيى اجلمال ،تاريخ املو�سيقى امل�صرية� :أ�صولها
وتطورها� ،سل�سلة تاريخ امل�صريني رقم  ،150الهيئة امل�صرية
ال��ع��ام��ة للكتاب ع��ام ��� 1999ص ���ص  ،)74:72وي�شري امل���ؤل��ف
(�ص� )75أن امل�صريني القدماء كانوا من �أ�شد النا�س حب ًا للرق�ص
واملو�سيقى وكان امللوك يعينون املغنيات والراق�صات واملو�سيقيني
يف الق�صر ومينحوهم الهبات ال�سخية.
60هدارة �ص 249وما بعدها و�ص.285

و )61()60(Rynoldsوق������������در دف���ع ه���ذا كله
ال�شاعر � Drydenإل��ى اجلهر ب���أن �أفكار
�أغلب ق�صائده م���أخ��وذة من Euripides
و���ش��ك�����س��ب�ير ،و�أدى ب���ـ  Beaumontو
 ،Fletcherوال�شاعر � T. Grayإلى اجلهر
ب�أنه ي�أخذ �أفكاره من  Cowlyو�شك�سبري.
ولي�س �أدل على �صحة ذلك كله من �إطالق
ا�سم �شك�سبري الثاين علي،)62( (J.Keats)61
حيث كان معجب ًا ومتيم ًا ب�شك�سبري يف فكره،
وكذلك املتنبي بالن�سبة لأبي متام والبحرتي
�أي�ض ًا لأبي متام(.)62(.)63
 -28ويف ه��ذا املعنى ،قيل بحق..« ،ك���م عالج
الر�سامون واملو�سيقيون مو�ضوعات م�شرتكة،
يف عمر الإن�سانية الطويل ،ومع ذلك فلكل
منهم طريقته اخلا�صة وتعبريه ال��ذي خلد
به يف التاريخ ،وال ميكن �أن ي�صادف ناقد ًا
يفهمه ب�أن �إبداعه كان على مثال ،لأن من
املعرتف به �أن عملية الإبداع التي تتم داخل
نطاق معني ،الب��د فيه من مثال يبني عليه
املن�شئ ،والب���د فيه م��ن عنا�صر ،ي�ضيف
�إليها املبدع ،ليخرج يف النهاية �شيئ ًا جدير ًا
ب�إعجاب النا�س وتقديرهم»(.)63(.)64
� -29صفوة القول �أن ال�سرقات لي�ست جمرمة يف
حد ذاتها �إال �أخالقي ًا ،فهي تفقد ال�شخ�ص
االح�ترام ل��دى �أه��ل التخ�ص�ص .مع ذلك،
فلي�س معنى م��ا ت��ق��دم �أن ك��ل «���س��ارق» يف
هذا اخل�صو�ص لي�س حم ًال مل�ساءلة ،و�إمنا
امل�شرع يتدخل بالتجرمي والعقاب كلما وجد
61 Ben Jhonson.

 -62هدارة �ص.263
 -63هدارة �ص.267
 -64هدارة �ص.302
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�أن ال�سرقة مت�س بنية امل�صنف م��ن حيث
امل�ضمون ولي�س ال�شكل .فال يجرم امل�شرع
«�سرقة» الأف��ك��ار ،و�إمن��ا �صياغتها و�سبكها
وبلورتها يف هيئة «فكر».
 -30ولعل الدليل الأف�ضل على �صحة التفرقة بني
ما ي�سمى بال�سرقة الأدبية والتعدي اجلنائي
بالتقليد والن�سخ ،هو �أن ُجل حاالت ال�سرقة
الأدبية تنجو من امل�ساءلة اجلنائية �إذا �أ�شار
امل�ؤلف �إلى امل�صدر ،ون َّوع يف م�صادر البحث
بحيث �أ�صبح الفكر املنقول م�صبوغ ًا بطابعه
ال�شخ�صي .وتظل امل�ساءلة الت�أديبية قائمة
يف كل حالة ينكل فيها امل�ؤلف عن احرتام
�أخ�لاق��ي��ات البحث العلمي يف االقتطاف
املباح ،ف���إذا مل ي�شر �إل��ى م�صدره وانتحله
لنف�سه� ،أو غيرّ يف العبارة واحتفظ باملعنى
�أو تعدى على الفكر ون�سبه �إلى نف�سه ،فنكون
ب�صدد حالة من حاالت امل�ساءلة الت�أديبية
ولي�س ،بال�ضرورة والتالزم ،حالة من حاالت
امل�ساءلة اجلنائية .وهذا كله يربره ما يردده
البع�ض �أن الدارج امل�ألوف �أن تكفي الإ�شارة
�إلى امل�صدر لتفادي ن�سبة ما ي�سمى بال�سرقة
الأدبية �إلى �أي �شخ�ص(.)64(.)65
 -31ولي�س يف الت�أليف ال���ذي يتم «بالتجميع
والتلفيف والتوليف» مما هو متاح على �شبكة
الإن�ترن��ت �إال الدليل الوا�ضح ال��دام��غ على
احلاجة �إلى ت�شريعات �أخالقية حتكم النقل
من على ه��ذه ال�شبكة بل وحتكم �أي�ض ًا ما
يتاح عليها من م�ضامني بع�ضها غري من�سوب
يقين ًا �إلى مدعيها!
 -32ويبقى �أن نقول �أن النقل دون عقل هو لب
التجرمي ،)66(65فمن كانت ب�ضاعته من العلم
65- http://www.plagiarism.org/learningcenter/
whatisplagiarism.html .

� -66أنظر درا�سة لهذه الظاهرة امل�ؤ�سفة من وجهة قانونية:

)Int. J. Res. Intel. Pro Vol. 1, No. 1, 15-24 (2013

قليلة ومن ال�صياغة �شحيحة ،فال جمال له يف
�ساحة العلم ،ولنبد�أ �صفحة جديدة من النقد
الأدبي نتحرى فيها مدى �صحة اتهام الرواد
�أم��ث��ال امل���ازين (ات��ه��ام بالنقل م��ن توما�س
ه��ود) ،وحممد ح�سني هيكل (اتهام بالنقل
م��ن فيكتور ه��وج��و) ،وحممد كامل ح�سني
(اتهام بنقل كتاب وحدة املعرفة من كتاب
املكان والزمان والريوبية للكاتب Samuel
 ،)Alexanderوحممد مندور (اتهام بنقل
كتاب “مناذج ب�شرية” من كتاب النماذج
العاملية يف الأدب الفرن�سي والعامل للفرن�سي
كالفيه) ،وك��ذل��ك ات��ه��ام الالحقني �أم��ث��ال
علي �أحمد �سعيد (املعروف فني ًا �أدوني�س)
م��ن قبل الأ���س��ت��اذ كاظم جهاد بالنقل من
ال�شعر الفرن�سي والأملاين يف كتابه “�أدوني�س
منتح ًال” ،واتهام ف�ؤاد قنديل يف رواية “روح
حمبات” بالنقل م��ن حممد م�ستجاب يف
ُ
رواية “زهر الفول” ،واتهام يو�سف معاطي
بنقل كتاب كامل ال�شناوي “كلمات”.
 -33كل هذه االتهامات هي بقع �سوداء يف ثوب
�أب��ي�����ض ،والب���د لإزال��ت��ه��ا م��ن �إزال���ة ال�سبب
واملت�سبب م��ع�� ًا ح��ت��ى ت��ظ��ل ل�ساحة الفكر
قد�سيتها وحرمتها ،علم ًا ب�أن هذه االتهامات
هي اتهامات بجرائم جنائية يعاقب عليها
باحلب�س وال��غ��رام��ة ت�شريعي ًا وبقطع اليد
�شرعي ًا ،فلي�س �أ�سو�أ من ناخر يف عظام �أمة
وهو ،يقين ًا ،من املنافقني الذين حذر منهم
�أ�صحاب الر�ساالت ال�سماوية.
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