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التضتح تالغمتض في النقد القديم قضّية : المحاضرة األتلى
 

 القضايا، التي لغمت تفكير اللعر العررّي القديـ مف أىـّ  في كالغمكض الكضكح تعّد ظاىرة
ف ، كىيبعيدمنذ زمف  العرب النّقاد النقدّؼ إاّل أّنيا  دكيفتبداية اؿ في بيا االىتماـ لـ يظير كا 

فرضت نفسيا عمى النّقاد المتأّخريف، خاّصة مع ظيكر طائفة مف اللعراء المجّدديف، الذيف 
طبعكا ألعارىـ بطابع جديد يكتنفو الغمكض كالتعقيد، ىذا بعدما أِلف العرب األلعار القائمة عمى 

فما المقصكد بالكضكح كالغمكض؟ كما األسباب التي أكجدت ىذه القضية بيف . الكضكح كالبياف
النقاد؟ ككيف عالجيكىا؟ 

 :  مفهتم التضتح تالغمتض .1
 :لغة - أ

ضَو ُح  »:كرد في لساف العرب البف منظكر عف الكضكح بياضُح الصب  كالقمرُح كالبَورَوصُح : الكَو
ًة ... كالغرةُح كالتحجيلُح في القكائـ كغير ذلؾ مف األَولكاف ًة كِضحَو حَو ضَو كحًا كَو ضُح ضَو َو الليءُح يَوِض ُح كُح كَو

اح: كاتَّتضَو َو  ضَّت ضَّت . أَوؼ باف، كىك كاض  ككَو و كأَوكضَو َو ... ظير: كأَوكضَو َو كتَوكَو حَو حو ىك كأَوكضَو ضَّت ككَو
ضَّت  الطريقُح أَوؼ استباف ضَو ُح . عنو كتَوكَو ْكءُح كالبياضُح : كالكَو . (1)«الضَّت

غَومَوضَو المكافُح كغَومُحضَو كغَومَوضَو الليءُح كغَومُحضَو يَوْغمُحضُح » أّما عف الغمكض فقد جاء أيضا
... غَومَوض فالف في األَورض يَوْغمُحضُح كيَوْغِمضُح غُحمكضًا إذا ذىب فييا... خفي: غُحمكضًا فييما

.  (2)«لِطيف: كمعنًى غاِمضٌض ... خالؼُح الكاضِ  : كالغاِمضُح مف الكالـ
فالكضكح في المغة يعني البياض كالبياف كالظيكر كاالنكلاؼ، أّما الغمكض فتدكر معانيو 

. المغكّية حكؿ الغياب كاالستتار كالخفاء، كريذا فيك عكس الكضكح
 :اصطالحا - ب

 الظاىرة عمى الداللة» :بأّنو الجاحعق الكضكح ىك البياف في تعريفات البالغييف، حيث عّرؼ
اسٌـض جامعٌض » : أيضا عف البياف بأّنوقكؿكؼ   بكضكح المعنى، البيافررطؼفيك ، (3)«الخفيّ  المعنى

اب دكفَو الضمير، حّتى يُحْفِضيَو الّسامعُح إلى  فَو لؾ ِقناعَو المعنى، كىتؾَو الِحجَو لكلِّ ليٍء كلَو
ارَو  ، كمف أؼِّ جنٍس كاف الّدليل؛ ألّف مَودَو ـ عمى محصكِلِو كائنًا ما كاف ذلؾ البيافُح حقيقتو، كيَويجُح
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َـو  ُـح كاإلفياـ؛ فبأؼِّ ليٍء بمْغتَو اإلفيا ْي األمِر كالغايةَو التي إلييا يجِرؼ القائل كالّسامع، إنَّتما ىك الفَو
ْحتَو عف المعنى،  فالبياف في نظر الجاحع ىك الكضكح مف جية، .(4)« فذلؾ ىك البيافكأكضَو

 . كىك الفيـ ككصكؿ المعنى إلى السامع مف جية أخرػ 
الغرابة كاإلبياـ، أؼ يستغمق المعنى فال يصل إلى المتمّقي » :أّما الغمكض فيعّرفو بعضيـ أّنو

أك القارغ إلى مضمكف النص كمحتكاه، كذلؾ بأف تككف األلفاظ غير كاضحة، أك تككف العالقة 
.  (5)«بينيا غير مألكفة

كعمكما فكضكح النّص ىك كصكؿ المتمقي إلى معناه كفيمو دكف أف يجد صعكبة في ذلؾ، 
، كرّرما استحالة في فيمو كالكصكؿ إلى معناه، أما غمكض النّص فيك أف يجد المتمّقي صعكبة

 .الفيـ كىذا ما اصطم  عميو باإليغاؿ كالتعمية كاإللغاز كغيرىا مف المصطمحات
 :النّقاد تقضّية التضتح تالغمتض .2
 :أنصار التضتح - أ

تقف طائفة مف النّقاد العرب القدماء مع كضكح النّص كبعده عف كّل ما يعيق كصكؿ معناه 
، لأنو لأف أرراب البالغة الجاحعإلى قارئو، كمف أكائل الذيف ناصركا البياف كالكضكح نجد 

 يلير إلى كال معناؾ عمى يدؿّ  ال كالـ في خير  ال«:كعممائيا، فقد نقل قكؿ أحد أعالـ البالغة
لى مغزاؾ  . (6)«نزعت إليو الذؼ كالغرض قصدت إليو الذؼ العمكد كا 

كالمطبكع مف اللعراء مف سم  باللعر » :يقكؿالكضكح في اللعر، ؼابف قتيبة كما يناصر 
 فيك يرػ أّف اللاعر (7)«كاقتدر عمى القكافي، كأراؾ في صدر بيتو عجزه، كفي فاتحتو قافيتو

. المطبكع مف نظـ لعرا سيال كمفيكما
 ما القصد كمف سيل ما الكالـ مف يمتمس» أفا بمُحجيد ليككف للاعرا رليق  ابفينص ك
فال حاجة لممتمقي أف يسأؿ عف المعنى، ، (8)«بدّيا يعرؼ جمّيا كاضحا كاف ما المعنى كمف عدؿ

ئل ما اللعر لرّ » :المتقدميف بعض بقكؿ كيستليد  . (9)«معناه عف سُح
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مف لرط البالغة أف يككف » :عف ىذا النيج، فيك يرػ أفّ أبك ىالؿ العسكرّؼ كال يحيد 
يراعي  أف ، كيرػ أّف الكاجب عمى المتكّمـ إذا أراد اإلفياـ(10)«المعنى مفيكما كالمفع مقبكال

 بو يتجاكز ال البدك، كأف بكالـ كالبدكؼّ  الّسكقة، بكالـ فيخاطب الّسكقي الناس كمراتبيـ، طبقات
 اإلبانة أراد مف» :الخطاب، كيقكؿ منفعة كتعدـ فائدة الكالـ، فتذىب يعرفو المتمّقي، ال ما إلى
 عف اإلبانة، كقصكره عف عجزه عمى ذلؾ دؿّ  بإغالؽ فأتى ليء صفة أك غزؿ، أك مدي ، في

. (11)«اإلفصاح
 ال يعني السطحية كالتعبير المبالر، »، بصكرة عاّمة،الكضكح الذؼ يعنيو النّقاد القدماءك

كأداء المعنى بلكل مبتذؿ كرخيص، أك تقريره في الذىف تقريرا ساذجا كما تقّرر األقكاؿ العادية 
يعني في مفيكمو العاـ بمكغ النص المتمّقي ككصكلو ... في لغة الخطاب اليكمّي، إّف الكضكح

 .(12)«إليو
: أنصار الغمتض - ب

لك كاف التعقيدُح » :يقف القاضي الجرجاني في صّف أنصار الغمكض، كال يعتبره عيبا فيقكؿ
، بل يعّده سببا في 13) )«كغمكضُح المعنى يُحسقطاف لاعرًا لكجب أف ال يُحرػ ألبي تماـ بيت كاحد

كليس في األرض بيت مف أبيات » :خمكد اللعر كعامال مف عكامل إقباؿ الناس عميو، فيقكؿ
المعاني لقديـ أك محدث إال كمعناه غامض مستتر؛ كلكال ذلؾ لـ تكف إال كغيرىا مف اللعر، كلـ 

، كىنا يرػ القاضي الجرجانّي (14)«تفرَود فييا الكتب المصّنفة، كتُحلغل باستخراجيا األفكار الفارغة
يررط الغمكض بالمعنى أّما أّف سّر اىتماـ النّقاد باللعر يعكد إلى الغمكض الذؼ يكتنفو، ك

   .التكّحش فيرّده لمفع
نقل ابف األثير قكؿ أبي إسحاؽ الصابي في الفرؽ بيف المنثكر كالمنظكـ، حيث يرػ أّف كؼ 

إّف طريق اإلحساف في منثكر الكالـ » :الكضكح طريق النثر أّما اللعر فسبيمو الغمكض، فيقكؿ
يخالف طريق اإلحساف في منظكمو، ألّف الترّسل ىك ما كض  معناه، كأعطاؾ سماعو في أّكؿ 
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و إاّل بعد مماطمة منو ، (15)«كىمة ما تضمنتو ألفاظو، كأفخر اللعر ما غَومُحض فمـ يعطؾ غرضَو
كمماطمة النّص ىي تمّنعو كعدـ إفلائو أك بكحو بأسراره لممتمّقي مف أّكؿ كىمة، بل يككف ذلؾ 

 بل األحسف في األمريف معا إّنما ىك »:بعد جيد منو كمثابرة، كقد رّد عميو ابف األثير بقكلو
. ، فيك يناصر الكضكح في النثر كاللعر(16)«الكضكح كالبياف

الذؼ ال ينجمي لمقارغ إال بالفكر  (الغامض )أّما عبد القاىر الجرجاني فيفّضل المعنى المطيف
كمف المرككز في الطبع أف » :يقكؿؼكلدة الطمب، كأف ذلؾ مف لأنو أف يحّببو إلى النفس، 

الليء إذا نيل بعد الطمب لو أك االلتياؽ إليو، كمعاناة الحنيف نحكه، كاف نَويمو أحمَوى، كبالمِزيَّتة 
، فالغمكض عند عبد القاىر الجرجانّي يحّصل (17)«أكلى، فكاف مكقعو مف النفس أجّل كألطف

 .متعة كلّذة، حينما يصل المتمّقي إلى المعنى بعد جيد فكرّؼ كاجتياد كطمب
كِمف النّقاد كابف طباطبا مَوف ال يميل إلى الغمكض كال إلى الكضكح، بل يقف كسطا ، فال 
الكضكح الذؼ يؤّدؼ إلى السطحية كال الغمكض الذؼ يرىق فكر المتمّقي، فيذىب بمّذة النص 

.  كمتعة تذّكقو
 :همظاهرتالغمتض أمباب ظهتر  .3

بدأ اىتماـ النّقاد القدماء بقضّية الكضكح كالغمكض في العصر العّباسي مع التطّكر الذؼ 
ليده المجتمع في مختمف النكاحي، فقد ازدىرت العمكـ كتنّكعت الثقافات، فانعكس ذلؾ عمى فئة 

مف اللعراء، الذيف صاركا يكثركف مف ألكاف البديع كالرمز كيستعينكف بثقافاتيـ كعمكميـ مف 
فمسفة كمنطق كعقيدة كغيرىا في تلكيل الصكر الفنّية، األمر الذؼ طبع ألعارىـ بطابع 

الغمكض كاإلبياـ، ما دفع بعض الناس إلى إنكاره كمعاداتو، كترجع صعكبة فيـ المتمّقي النّص 
إلى جكانب عديدة فيو، منيا ما يّتصل بالمفع كمنيا ما يّتصل بالمعنى أك بالتركيب كاألسمكب 

كغير ذلؾ، كرائد اللعراء في ىذا االتجاه ىك أبك تّماـ، فقد بالغ في طمب الغامض كالبحث عف 
يا أبا تّماـ لـ ال تقكؿ مف اللعر ما يفيـ؟ فأجابو : التعقيد، حتى أّف رجال كقف في كجيو قائال

         (18)كأنت لـ ال تفيـ مف اللعر ما يقاؿ؟:  أبك تّماـ
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فإّنو حاكؿ  »:قكلو بلّخص القاضي الجرجاني أىـّ مظاىر الغمكض في لعر أبي تماـكقد 
ثيف االقتداءَو باألكائل في كثير مف ألفاظو، فحصل منو عمى تكعير المفع، فقب  في  مف بيف المحدَو

 فتعّسف ما أمكف، كتغمغل في التصّعب كيف قدر، ثـ لـ يرضَو بذلؾ حتى ...غير مكضع
أضاؼ إليو طمَوب البديع، فتحّممو مف كل كْجو، كتكّصل إليو بكل سبب، كلـ يرض بياتيف 

متيف حتى اجتمب المعاني الغامضة، كقصد األغراض الخفّية، فاحتمل فييا كل غثٍّ ثقيل،  الخَو
كأْرصد ليا األفكار بكل سبيل؛ فصار ىذا الجنسُح مف لعره إذا قرع السمعَو لـ يصل إلى القمب إال 

كعرؼ ىذا المذىب عند فريق مف النّقاد بمذىب الصنعة أك ، (19)«بعد إتعاب الِفْكر، ككّد الخاطر
. التكّمف الذؼ لـ يكف مكافقا لمطبع كالسميقة

أّما ابف سناف الخفاجّي، الذؼ يميل إلى الكضكح كيعتبره لرطا مف لركط الفصاحة، فقد قّسـ 
اثناف متعّمقاف بالمفع، باعتباره غريبا كملتركا، كاثناف مّتصالف : أسباب الغمكض إلى سّتة أقساـ

دّقتو في نفسو : بتأليف األلفاظ، كىما اإليجاز كا غالؽ النظـ، كقسماف متعاّلف بالمعنى كىما
.  (20)كالحاجة إلى مقّدمات لفيمو

 
 

 في النقد القديم ات الشعرّيةقضّية المرر : المحاضرة الثانية
السرقات األدبيَّتة مسألة قديمة في تاريخ األدب العرري، كفي اللعر خاصة، بل في اآلداب 
األجنبية القديمة كاليكنانّية كالركمانّية كغيرىما، كقد فِطف إلييا النقاد القدماء فراحكا يرصدكنيا 

كيبرزكف مظاىرىا كيعيبكف أصحابيا، كتعّد الفترة العّباسّية كرركز ظاىرة الخصكمة بيف أنصار 
فما المقصكد بالسرقات .  أبرز العكامل في ازدىار البحث في قضّية السرقاتالقديـ كالحديث

اللعرّية؟ ككيف تعامل النّقاد مع ىذه الظاىرة؟  
 :مفهتم المرقة في النقد العربي .1
 :لغة - أ

قَوو» :كرد في لساف العرب ِرقًا كاستَورَو قًا كسَو رَو رَوؽ الليء يْسِرقو سَو قٍة ... سَو رَو كرجل ساِرؽ مف قكـ سَو
رُحؽٍ  كؽٌض مف قكـ سُح رُح رَّتاٍؽ، كسَو رُّرؽ ... كسُح قاؿ ابف  .اختالس النظر كالسمع: كالمُحسارَوقة كاالْسِتراؽ كالتَّتسَو

راقة: برؼ  ْعر سُح . (21)«كيقاؿ لساِرؽ اللِّ
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السيف كالقاؼ كالراء أصل يدّؿ عمى أخذ ليء في » :كجاء في مقاييس المغة البف فارس
ِرقَوةً : خفاء كستر، يقاؿ رَوؽَو يَوْسرؽ سَو رَوؽٌض . سَو مع، إذا تسمَّتع مختفياً ،كالمسركؽ سَو . (22)« كاستَورَوؽَو السَّت

.  أخذُح األلياء المادية أك المعنكية خفية دكف كجو حقتعنيلغة في اؿفالسرقة 
 :اصطالحا - ب

لاعت بيف النّقاد القدماء الكثير مف المصطمحات التي تلير إلى معنى السرقة، تتراكح بيف 
ستعمل مصطم  االجتالب كاإلغارة، أّما الجاحع فيستخدـ مصطم  االلّدة كالرفق، فابف ساّلـ 

السمخ كاإلتباع كاألخذ، كما نجد عند بعض النّقاد الرفقاء : األخذ، كابف قتيبة يستخدـ مصطمحات
.      (23)االقتباس كاالستلياد كالتضميف كغيرىا: مصطمحات مثل

األّكؿ معنى ارتبط بو كلاع عنده، اللاعر اآلِخر عف اللاعر أخذ أف ؼالسرقة اللعرّية ىي ك
.    سكاء بمفظو أك بما يقاررواللعرؼّ ضّمنو عممو ؼك

: السأليف النقدي في المرقات الشعرّية .2
تعامل النّقاد القدماء مع قضّية السرقات اللعرّية بطرائق مختمفة، فمنيـ مف صّنف كتابا فييا 

أّكؿ كتاب صّنف في مكضكع بكجو خاّص، كمنيـ مف عالجيا ضمف قضايا نقدّية أخرػ، ؼ
تبعو ثـ ّ ، (ىػ 207 )البف كناسة" سرقات الكميت مف القرآف كغيره"كتاب : السرقات اللعرية ىك

كيت  ) كأّلف بعد ذلؾ الزرير بف بكار القرليّ "سرقات اللعراء كما اتفقكا عميو"بػ  (ىػ240)ابف السِّ
ـّ يأتي ضاعت ك، كىذه الكتب الثالثة "إغارة كثّير عمى اللعراء" كتاب  ( ق256 لـ تصل إلينا، ث

ـّ أّلف بلر بف يحيى القينّي  ( ق280 )ألحمد بف طاىر طيفكر" سرقات اللعراء" بعدىا كتاب ث
، كما "سرقات البحترّؼ مف أبي تّماـ" كاآلخر كتاب " السرقات الكبير" النصيبّي كتابيف أحدىما 

" بعنكاف ( ق334)نجد ناقدا آخر صّنف كتابا في السرقات كىك ميميل بف يمكت بف المزرع 
باإلضافة إلى الكتب كالقائمة طكيمة التي تحمل عناكيف السرقات، ىذا  ،"سرقات أبي نكاس

 التي ،النقدّية المعركفة ابتداء بطبقات فحكؿ اللعراء إلى المكازنة إلى الكساطة كالعمدة كغيرىا
 . درس فييا أصحابيا ىذه المسألة كرّينكا أنكاعيا ككلفكا مظاىرىا

 :النّقاد تالمرقة الشعرّية  .3
لـ تطرح قضّية السرقات اللعرّية بيف النّقاد قبل العصر العّباسّي، ألّنيا لـ تبرز كظاىرة عند 

 بيا مبّكرا، منذ ىـبدأ اىتماـحيث أثارت نقالا حادا بيف النقاد، فقد  اللعراء إاّل في ىذا العصر،
، كلعّل مف أبرز األسباب التي دفعت بيـ إلى االىتماـ بيا ىي بداية القرف الثالث اليجرؼ 

ليكعيا بيف اللعراء، باإلضافة إلى أسباب أخرػ منيا ما تعّمق بالصراع الدائر بيف أنصار القديـ 
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كالحديث، كقد تعكد إلى أسباب ذاتّية، تّتصل بالنّقاد أنفسيـ، كأف يككف الدافع العصبّية أك الغيرة 
كمف أكائل الذيف ألاركا إلى السرقة األصمعي، فقد ذكر أبك حاتـ السجستاني أنو أك غيرىا، 

كأما جرير فمو : قاؿ. تسعة أعلار لعره سرقة: كيف لعر الفرزدؽ؟ قاؿ: قمت لألصمعي» :قاؿ
 كيبدك أّف في األمر مبالغة لديدة ،(24)« قصيدة ما عممتو سرؽ ليئا قّط إاّل نصف بيتمائةثالث

. (25) ألّنو ىجا قبيمة األصمعيّ مف جانب األصمعّي كتحامل عمى الفرزدؽ
في فصل أخذ اللعراء بعضيـ مف معاني أثار الجاحع ىذه القضية في كتابو الحيكاف ك

ـّ، » : أمرا حتميا، فيقكؿ األخذكاعتبربعض،  َـو في تلبيٍو مُحصيٍب تا كال يعمـ في األرض لاعر تَوقَودَّت
كفي معًنى غريٍب عجيب، أك في معًنى لريف كريـ، أك في بديِع مُحخترع، إاّل ككلُّر مَوْف جاءَو مف 
عَوراِء مْف بَوعِده أك معو، إْف ىك لـ يعدُح عمى لفظو فيسرؽَو بعضو أك يدِعيَوو بأْسره، فإّنو ال يَودعُح  اللُح

فالسرقة في رأؼ الجاحع تككف في ثالثة . (26)«أف يستعيفَو بالمعنى، كيجعَولَو نفسو لريكًا فيو
ألكاؿ، فإّما سرقة المعنى دكف المفع، أك سرقة المعنى مع بعض المفع، أك سرقة المعنى بمفظو 

 .كامال
إذا تناكؿ اللاعر المعانيَو التي » كيرػ ابف طباطبا أّنو يمكف أف تككف السرقات حسنة كذلؾ

بقَو إلييا فأبرزىا في أحسف مف الكسكة التي عمييا ر ، (27)«قد سُح فإذا أخذ اللاعر معاني اآلخَو
حسانو فيويو الناقدفمـ يعب علكغّير ألفاظيا كأحسف  .  فعمو بل أكجَوبَو لو فضل لطفو كا 

بابا ميّما مف مؤّلفاتيـ نجد ليا كمف النّقاد الذيف بحثكا في السرقات اللعرّية كخّصصكا 
الذؼ درس سرقات كّل مف أبي تماـ كالبحترّؼ، كرّيف متى تككف السرقة في المعاني، فقد  ،اآلمدؼ

في المعاني السرقة  يعتبرال كمبتدعة أك مخترعة، حيث ملتركة : يقّسـ المعاني إلى قسميف
يعتبر إّنما ك ،الملتركة بيف الناس، التي ىي جارية في عاداتيـ، كمستعممة في أمثاليـ كمحاكراتيـ

  .(28) ما، دكف غيره مف اللعراء في البديع المخترع الذؼ يختّص بو لاعرالسرقة
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رَوؽ » : مخاطبا متمّقي كتابوأّما القاضي الجرجانّي فيرػ أّف السرقة فعل معيب، فيقكؿ - كالسَّت
ـّ ينصحو بالتفريق،(29)«داءٌض قديـ، كعيبٌض عتيق- أّيدؾ هللا   يجكز ال التي المعاني الملتركة بيف  ث

أك  المعاني المختّصة كريف بيا، أكلى أحدٌض  التي ليس كالمعاني المبتذلة فييا، الّسرَوؽ  اّدعاء
أُحخذىا  يجكز التي ككذلؾ األلفاظ سارقًا، فممكيا، فمف أخذىا عدّ  المبتدغ حازىا المبتدعة التي

ف مثل تلبيو كالتلبييات اللائعة  كالبحر كغيرىا، كاأللفاظ بالغيث كالجكاد كالبدر، باللمس الحسَو
  .(30)ابتدعيا أصحابيا فال يجب أخذىا التي

 كما السرقات باب"كجعل في كتابو العمدة بابا سّماه  ابف رليق ىذه المسألة، ناقشكما 
 منو، السالمة يّدعى أف اللعراء مف أحد يقدر ال جّدًا، مّتسع باب  كىذا»:، كقاؿ عنو"لاكميا
 الجاىل عمى تخفى ال فاضحة كأُحخر بالصناعة، الحاذؽ البصير عف إالّ  ألياء غامضة، كفيو

كقد نقل العديد مف آراء النّقاد في ىذه القضّية كالحاتمّي كالقاضي الجرجانّي  ،(31)«المغّفل
ـّ فّصل في أنكاع،كالنيلمّي كغيرىـ  سرقات كاالىتداـ أكؿا  باإلضافة إلى آراء لـ يسـّ أصحابيا، ث

كالمكاردة كغيرىا، كرّيف الفركؽ بينيا، بنظرة ناقد  االختالس، كالمالحظة، اإللماـ، النظر النسخ،
 لو معركؼ كالمختِرع »:، ثـّ كّض  كجية نظره، لبّيف متى ال يككف اآلخذ سارقا فيقكؿ(32)بصير
 إف يختصره بأف فأجاده معنى تناكؿ إذا (اآلخذ )المّتِبع أفّ  غير درجتو، مف لو متركؾ فضمو،
 إف الكالـ حسف لو يختار أك كاف غامضًا، إف يبّينو أك ،(33)كزاً  كاف إف يبسطو أك طكياًل، كاف
 صرفو أك قمبو إف ككذلؾ مبتدعو، مف بو فيك أكلى  جافياً  كاف إف الكزف  رليق أك سفسافًا، كاف
 قّصر فإف غيرىا، ال االقتداء حسف فضيمة فمو ساكػ المبتدع إف فأّما آخر، كجو إلى كجو عف
 .(34)«قدرتو كضعف ىمتو، طبعو، كسقكط سكء عمى دليالً  ذلؾ كاف

أّنو ال مناص مف أخذ اآلخر مف معاني األّكؿ، غير  (ق 395 )كيَوعتبر أبك ىالؿ العسكرؼّ 
جادة تركيبيا، فيقكؿ ليس ألحد مف أصناؼ القائميف غنًى عف » :أّنو يلترط عميو تغيير ألفاظيا كا 

تناكؿ المعاني مّمف تقّدميـ كالصّب عمى قكالب مف سبقيـ، كلكف عمييـ إذا أخذكىا أف يكسكىا 
ألفاظًا مف عندىـ، كيبرزكىا في معارض مف تأليفيـ، كيكردكىا في غير حميتيا األكلى، كيزيدكىا 
في حسف تأليفيا كجكدة تركيبيا ككماؿ حميتيا كمعرضيا، فإذا فعمكا ذلؾ فيـ أحّق بيا مّمف سبق 
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 يأخذه المعنى إلى دبيبو يخفى  كالحاذؽ»:كما تحّدث عف إخفاء األخذ أك السرقة بقكلو ،(35)«إلييا
ـ سترة في  مف معنى يأخذ أف الّسرؽ  إخفاء أسباب بو، كأحد يمرّ  مف أكثر إليو بالّسبق لو فيُححكَو
 خمر صفة في المستعمل المعنى ينقل أك في نظـ، فيكرده نثرٍ  مف أك نثر، في فيكرده نظـ

 كالكامل المبّرز، إال ليذا يكمل ال أّنو إالّ  إلى كصف، فينقمو مدي  في أك مدي ، في فيجعمو
 .(36)«المقّدـ

كالذؼ عندؼ في السرقات » :عف السرقات بقكلو ( ق638 )ركتحّدث ضياء الديف بف األثي
أّنو متى أكرد اآلخر ليئا مف ألفاظ األّكؿ في معنى مف المعاني، كلك لفظة كاحدة فإّف ذلؾ مف 

 (38): قّسـ السرقات اللعرية إلى ثالثة أقساـثـّ  كىذا الرأؼ فيو لّدة، ،(37)«أدّؿ الدليل عمى سرقتو
 .نسخ، سمخ، كمسخ

 .أخذ المفع كالمعنى برمتو، مف غير زيادة عميو، مأخكذا ذلؾ مف نسخ الكتاب: فالنسخ ىك
أخذ بعض المعنى مأخكذا ذلؾ مف سمخ الجمد الذؼ ىك بعض الجسـ : كأما السمخ فيك

 .المسمكخ
. إحالة المعنى إلى ما دكنو، مأخكذا ذلؾ مف مسخ اآلدمييف قردة: كالمسخ ىك

فأحدىما أخذ المعنى مع الزيادة » سرقة فيك قسماف آخرافابف األثير أّما ما ال يعتبره 
  .(39)«عميو، كاآلخر عكس المعنى إلى ضده
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