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و`ّطالع عـىل الفكـر العـريب  ،بني اللّفظ واملعىن
كام يســـعى هـــذا املقـــال ٕاىل ،القـــدمي يف معومـــه

مـع تبيـني  ،الكشف عىل اخلصومة بني النقّاد قدميا
ٔابعاد اجلـدال القـامئ بـني اللّفـظ واملعـىن وانعاكسـه 

  .عىل أالدب
وحري vلبيان ٔاّن ما يسوقه هذا البحث 

بل هو حماو|  ،دليس جمّرد عرض ٔالقوال النقّا
جاّدة لتسليط الضوء عىل ٔاّمه املواقف املتّخذة من 

فاسـتقام املوضوع عىل  ،طرف النقّاد وترشحيها
 ،يتعّصب للّفظ وحيتّج � بني من ،ٔاربعة مواقف

 مييل ٕاىلوبني �لث  ،يرى يف امجلع بيهنام وآخر
وفريق رابع ينظر ٕاىل العالقة  ،وحدة اللّفظ واملعىن

 .امالقامئة بيهن
  

 

 
 

Abstract: 
This study aims at the 

determination of the relation between 

the signifier and the signified. It also 

looks up into the ancient Arab thought 

in general. In addition, it tries to detect 

the rivalry between critics in the past 

as well as making clear the 

dimensions of the controvercy 

between the signifier and the signified 

and its reflection on literature. 

Note worthily, this research does 

not only attempt to show critics' 

sayings , but it is a serious try to shed 

light on the most important attitudes 

taken by those critics and analyzing 

them.Thus,the subject has setteled on 

four of them: those arguing for the 

signifier ,others who put them 

together, a third party which unite 

between them and the forth party that 

sees only the relation between them. 
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 ،ٕاّن قضية اللّفظ واملعىن من املوضوعات اليت كرث احلديث فهيا من طرف النقّاد منذ القدمي
ٔا�رها النقّاد اليو¦نيون ٔا¥م عرصمه ا£هيب عندما اكنت احملاورات الفلسفية وأالدبية تعقد يف حرضة 

لّروم ا£ين اكنوا مولعني عىل خالف ا ،واكنوا من القائلني بتفضيل املعاين ،سقراط ؤارسطو ؤافالطون
فقضية اللّفظ واملعىن من ٔامه )1(جبامل أالسلوب والزخرفة اللّفظية اليت تضمن هلم روعة إالطار اخلار»

 ،القضا¥ الّيت شغلت عقول النقّاد والبالغيني قدميا سواء من حيث اللّفظ واملعىن ٔاو العالقة بيهنام
وميكن اعتبارها من ٔابرز  ،ث عن ثنائية اللّفظ واملعىن£³ ال ياكد خيلو ٔاّي مصدر قدمي من احلدي

ٕاذ تنقل لنا  ،فااله·م vللّفظ واملعىن يف النّقد العريب القدمي قدم أالدب نفسه« قضا¥ النقد أالديب 
وهذا ما جنده يف ٔاقوال الشعراء » )2(الروا¥ت عناية الشاعر اجلاهيل برضورة دقّة ٔاداء اللّفظ للمعىن

  .وبني مقّرص يف اسـتعامهلام ،بني جميد يف اسـتعامل اللّفظ واملعىناملتقّدمني 
واليت  ،ٕاّن موضوع اللّفظ واملعىن من ٔابرز القضا¥ اخلالفية اليت عرفها اّ:رس النقدي القدمي

ٕاحدى مشÁت النّقد الكربى وجانب Àم من نظريهتم يف النّص « اهّمت هبا العرب منذ القدمي ٕاذ تعترب 
£³ جند جّل النقّاد متقدمني اكنوا ٔاو متأخرين خمتلفني يف هذه القضية من حيث فصل » )3(أالديب

ويف هذا  ،ٔاو النظر يف العالقة املوجودة بيهنام ،ٔاو ٕاعطاء السـبق لعنرص عىل االٓخر ،اللّفظ عن املعىن
  .البحث ٔاحاكم وآراء ٔالبرز النقّاد يف هذه القضية

        ىنىنىنىنتفضيل اللّفظ عىل املعتفضيل اللّفظ عىل املعتفضيل اللّفظ عىل املعتفضيل اللّفظ عىل املع: : : : الرٔاي أالّولالرٔاي أالّولالرٔاي أالّولالرٔاي أالّول
 ::::اجلاحظاجلاحظاجلاحظاجلاحظ  - أ 

املعاين القامئة يف صدور النّاس املقصورة يف ٔاذهاهنم واملتخلّجة يف نفوسهم « يرى ٔاّن 
وموجودة  ،حمجوبة مكنونة ،مسـتورة خفيّة وبعيدة وحشـية ،واحلادثة عن فكرمه ،واملتّص� خبواطرمه

عاون � عىل وال حاجة ٔاخيه وخليطه وال معىن رشيكه وامل ،يف معىن معدومة إالنسان مضري صاحبه
وال يمت ذ³ ٕاّال  ،ويضيف يف هذا السـياق بأّن ٔاحسن الÁم ما اكن معناه ظاهرا يف لفظه» )4(ٔاموره

ؤاحسن الÁم ما اكن قليÔ يغنيك عن « : عن طريق املزاوجة بني املعىن احلسن واللّفظ البليغ فيقول
وغّشاه من نور احلمكة عىل  ،اجلال| واكن هللا عّز وجّل قد البسه من ،ومعناه يف ظاهر لفظه ،كثريه

Ôواكن حصيح الّطبع بعيدا عن  ،فٕاذا اكن املعىن رشيفا واللّفظ بليغا ،حسب نيّة صاحبه وتقوى قائ
صنع يف القلوب صنيع الغيث يف الرتبة  ،ومّزنها من `ختالل مصو¦ عن التلكّف ،`سـتكراه

« : قضيّة مقدما يف ذ³ اللّفظ عن املعىن فريىويواصل اجلاحظ اخلوض يف غامر هذه ال » )5(الكرمية
وٕانّام الشأن يف ٕاقامة الوزن  ،والبدوي والقروي ،ٔاّن املعاين مطروحة يف الطريق يعرفها العجمي والعريب

بك ،وختّري اللّفظ وسهو| اàرج وكرثة املاء فٕانّام الشعر صناعة ورضب  ،ويف ّحصة الّطبع وجودة السـّ
 ،ويف هذا القول تقدمي واحض للّفظ عن املعىن عند اجلاحظ»  )6(...لتصويروجنس من ا ،من النّسج



  ابراهمي فكرون/ د- ط صاحل مفقوده / د.أ                                               جدلية اللّفظ واملعىن يف الرتاث النقدي

 2019جوان                                177                              - بسكرة-جامعة محمد خيرض

ويشري يف املقابل ٕاىل مزن| اللّفظ واملعىن ؤاثرهام يف البالغة والفصاحة من خالل `بتعاد عن غريب 
« : الأاللفاظ اليت تؤدي ٕاىل التعقيد املعنوي وكرثة اسـهتالك أاللفاظ وهذا ما يؤّكده برش بن املعمتر قائ

 ،ويشني ٔالفاظك ،والتعقيد هو ا£ي يسـهتí معانيك ،فٕاّن التوّعر يُسلمك ٕاىل التعقيد ،ٕا¥ك والتوّعر
ومن حقّهام ٔان  ،فٕاّن حّق املعىن الّرشيف اللّفظ الّرشيف ،ومن ٔاراغ معىن كرميا فليلمتس � لفظا كرميا

رضورة اختيار أاللفاظ السه� البليغة يلح برش من خالل قو� عىل » )7(تصوهنام ّمعا يفسدهام وهيجهنام
ولقد جعل برش بن املعمتر  ،ويه السبب يف اختصار أاللفاظ وكرثة املعاين ،الّيت تؤدي املعىن املقصود

من اللّفظ واملعىن وٕانشاء الّشعر مدار حصيفته؛ٕاذ صّور فهيا تعامل اللّفظ واملعىن  يف صياغة الÁم 
حمك « ويفّصل اجلاحظ يف هذه القضية لّلك عنرص فيؤكد ٔاّن .)8(تصوير املدرك لقمي التعبري أالديب

ؤاسامء املعاين  ،وممتدة ٕاىل غري هناية ،ٔالّن املعاين مبسوطة ٕاىل غري غاية ،املعاين خالف حمك أاللفاظ
مخسة  ،ومجيع ٔاصناف ا:الالت عىل املعاين من لفظ وغري لفظ...مقصورة معدودة وحمّص� حمدودة

ّمث احلال الّيت تسمى  ،ّمث اخلط ،ّمث العقد ،ّمث إالشارة ،ٔاّوهلام اللّفظ: وال تزيدٔاشـياء ال تنقص 
ويتّضح لنا ممّا سـبق ٔاّن اجلاحظ حتّزي للّفظ عىل حساب املعىن ويرى ٔاّن اللّفظ ٔاساس  ،»)9(نصبة

ل ويتّضح ذ³ من خال ،الÁم عند العرب مفهام اكن اللّفظ رصحيا فصيحا بليغا اكن املعىن كذ³
ال يدقّق ...متخّري اللّفظ...ٔاّول البالغة اج·ع آ| البالغة وذ³ ٔان يكون اخلطيب رابط اجلأش« : قو�

وال هيّذهبا غاية  ،وال يصفهيا ّلك التّصفية ،وال ينقّح أاللفاظ ّلك التنقيح ،يف املعاين ّلك التدقيق
» )10( ال يصلح ملاكن من أالماكنوال معىن يبور حّىت  ،وليس يف أالرض لفظ يسقط البتّة...الهتذيب

فاملراد  ،وهذا تعبري رصحي لرضورة اختيار أاللفاظ مع عدم التدقيق يف املعاين فشـبّه ذ³ بآ| البالغة
ويسـتطرد اجلاحظ يف 	مه  ،من تعبريه `لزتام vّ:قة واملهارة يف الربط وإالخراج ويه صفة لالٓ|

ال يكون الÁم « : افق 	مه مع امس البالغة فيقول يف ذ³مبّينا من يتو  ،حول هذا املوضوع املهم
فال يكون لفظه ٕاىل مسعك ٔاسـبق من  ،ولفظه معناه ،يسـتحّق امس البالغة حّىت يسابق معناه لفظه

وال  ،فهنا اجلاحظ جيعل اللّفظ واملعىن ثنائية متالزمة فيسـتحيل التفريق بيهنام» )11(معناه ٕاىل قلبك
  .ّلك حال ٕاىل ٔانّه يعطي أالسـبقية للّفظ عىل املعىن ميكن الفصل بيهنام يف

ومنحه املتلكّم دّال متعّشقا  ،ؤاعاره البليغ خمرجا سهال ،ٕاّن املعىن ٕاذا اكتىس معىن حسـنا
 ،ؤالبست أالوصاف الّرفيعة ،واملعاين ٕاذا كسيت أاللفاظ الكرمية ،ولصدرك ٔامال ،صار يف قلبك ٔاحىل

وحسب ما  ،ؤاربت عىل حقائق ٔاقدارها بقدر ما زيّنت ،هاحتولت يف العيون عن مقادير صور
وصارت املعاين يف معىن اجلواري والقلب الضعيف  ،فقد صارت أاللفاظ يف معاين املعارض ،زخرفت

يطان خفي وشغí يف  ،وال جتعل مهّك يف هتذيب أاللفاظ... وسلطان الهوى ومدخل خدع الشـّ
وخروج يف سبيل من  ،ويف التوسط جمانبة للوعورة ،بالغالتخلّص ٕاىل غرائب املعاين ويف `قتصاد 
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ليصل يف أالخري ٕاىل حمك للك من حيّب الغلّو ٔاو التقصري فيقول اكره الغلّو كام تكره ...ال حياسب نفسه
  .)12(التقصري

فوقف موقف املعّمل  ،ٕاذن يبدو ٔاّن اجلاحظ قد فّصل تفصيال دقيقا يف قضية اللّفظ واملعىن
ن خالل ٔاحاكمه الّسابقة ٔان يدقّق يف املوضوع حماوال اخلروج حبمك شامل يريض النقّاد ؤاراد م ،احلكمي

والواقع ٔاّن اجلاحظ عاجل مسائل متعددة اجلوانب من قضا¥ « ويهنـي اجلدل القامئ يف الساحة النقدية 
 ،البالغة والنّقد معلّام فّذا ومقّة شاهقة يف �رخي ،واكن يبدو لنا من خالل ذ³ ،البالغة والنّقد أالديب

 ،واالٓراء الّشخصية ،ومبا بّث فهيام من أالفاكر ا£اتية ،فهو من خالل ما قّدم للبالغة والنّقد من مادة
  .»)13(اكن قد ترك تأثريا عظ� عىل مجيع من جاء بعده من البالغيني والنّقاد

    ::::ٔابو هالل العسكرئابو هالل العسكرئابو هالل العسكرئابو هالل العسكري  - - - -     بببب
ؤكّد ٔاّن اللّفظ ٔاساس اسـتقامة وي ،جند ٔايب هالل العسكري يديل بدلوه يف هذه القضيّة

ٔاّن الفصاحة متام آ| البيان فهـي مقصورة « فاكن رٔايه يف القضية مطابقا لرٔاي اجلاحظ فيعترب  ،املعىن
والبالغة ٕانّام يه ٕاهناء املعىن ٕاىل القلب ف�ّٔهنا مقصورة  ،ٔالّن االٓ| تتعلق vللّفظ دون املعىن ،عىل اللّفظ
ؤاّن آ| البيان متعلقة vللّفظ  ،صاحب الصناعتني بتقدمي اللّفظ عىل املعىنفهنا ترصحي ل» )14(عىل املعىن
ويصّور لنا العالقة املوجودة بني اللّفظ واملعىن؛ ٕاذ جيعلهام زوجا متالحام ال ميكن الفصل  ،ال vملعىن

ٕاّن الÁم « : لكنّه يعطي أالسـبقية للّفظ عىل املعىن وهو يف ذ³ يشـبّه اللّفظ vلكسوة قائال ،بيهنام
فيحتاج صاحب البالغة ٕاىل ٕاصابة املعىن كحاجته ٕاىل  ،ٔالفاظ تشـمتل عىل معاٍن تدّل علهيا ويعّرب عهنا

وأاللفاظ  ،ؤالّن املعاين حتتل من الÁم حمل أالبدان ،حتسني اللّفظ ٔالّن املدار بعد عىل ٕاصابة املعىن
نلمس اه·م العسكري هبذه » )15(فةومرتبة ٕاحداهام عىل أالخرى معرو ،جتري معها جمرى الكسوة

 ،احلسـنة ،ؤاكّد عىل رضورة التعلّق والعمل vٔاللفاظ السه� ،خفّصص لها جماال واسعا يف كتابه ،القضية
الصناعة رضv من البناء الهنديس ا£ي يقوم عىل « وهذا ما قد جيعل من  ،املسـتقمية ،السلسة ،اجلز|

ٔالّن الشأن  ،ب بنا النّاقد ٕاىل رضورة اختيار اللّفظ احلسن وتوظيفهويذه» )16(ختّري أاللفاظ ختّريا دقيقا
 ،ٔالّن الÁم ٕاذا اكنت عباراته رثّة ومعرُضه خلقًا مل يسّم بليغا« يف البالغة يرتبط vللّفظ ٔاكرث من املعىن
ف� قد تأّخر أالمر : ٔاال ترى ٕاىل ا£ي كتب ٕاىل بعض معامليه ،وٕان اكن مفهوم املعىن مكشوف املغزى

فٕان رٔايت يف  ،ومه يف اخلروج آنفا ،وليس هلم صربي ،والقوم غري مقميني ،وعدت محÔ حضوة الّهنار
ويواصل » )17(وليس 	مه بليغ ،مفعناه مفهوم ومغزاه معلوم ،ٕازاحة العّ� مع اجلهبذ فعلت ٕان شاء هللا

القريب  ،الواحض الّسهل ٔابو هالل رحلته يف هذا املوضوع مؤكدا ٔاّن البالغة امس ميدح به الÁم
 ،وما خالفه من الÁم املستهبم املسـتغلق واملتلكّف املتعقّد واملسـهتجن ليس ببليغ ،الّسلس احللو

ٕان ٔافهمك حاجته : وٕانّام عىن ،ّلك من ٔافهمك حاجته فهو بليغ« : ويعلّق العتايب عىل هذا املوضوع قائال
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ويذهب بعد ذ³ ٕاىل مشلكة ٔاخرى مفادها رضورة  ،)18(»والعبارة النّرية فهو بليغ ،vٔاللفاظ احلسـنة
فٕاذا مررت بلفظ حسن ٔاخذت  ،ينبغي ٔان جترى مع الÁم معارضة« : املعارضة بني اللّفظ واملعىن

ونصبت يف  ،وحتّذر ٔان يسـبقك فٕانّه ٕان سـبقك تعبت يف تتبعه ،ٔاو معىن بديع تعلّقت بذيÔ ،برقبته
 ،ويف سـياق معاجلته لهذه القضيّة» )19(ومواص� ا:ٔاب ،بولعíّ ال تلحقه عىل طول الطل ،تطلبه

الرسائل واخلطب والّشعر : وحيدد ٔاجناس الÁم املنظوم بثالثة ،جنده يفّرق بني نوعني من اللّفظ
حسن الّرصف وهو ٔان توضع أاللفاظ : فالنّوع أالّول ،ومجيعها حتتاج ٕاىل حسن التّأليف وجودة الّرتكيب

ٕاّال حذفا ال  ،واحلذف والّز¥دة ،وال يسـتعمل فهيا التّقدمي والتّأخري ، ٔاماكهناومتكّن يف ،يف مواضعها
ٔاّما النّوع .     وتضاف ٕاىل لفقها ،وتضّم ّلك لفظة مهنا ٕاىل شلكها ،وال يعمي املعىن ،يفسد الÁم

لفة وتغيري صيغهتا وخما ،ورصفها عن وجوهها ،فسوء الّرصف تقدمي ما ينبغي تأخريه مهنا: الثاين
وٕانّام تراها بعيون  ،أاللفاظ ٔاجساد واملعاين ٔارواح: ويعلّق العتايب عىل هذا فيقول ،`سـتعامل يف نظمها

كام لو حّول  ،ٔاو ٔاّخرت مهنا مقّدما ٔافسدت الصورة وغّريت املعىن ،فٕاذا قّدمت مهنا مؤخرا ،القلوب
ّمث ينتقل ٕاىل التّفصيل  ،)20(احلليةوتغريت  ،لتحولت اخللقة ،ٔاو يٌد ٕاىل موضع رجلٍ  ،رٔاس ٕاىل موضع يد

ال ينبغي ٔان يكون لفظك « : والّرشح ٔالمه املعايري اليت جيب توفرها يف اللّفظ لغاية جذب القارئ فيقول
واàتار من الÁم ما اكن سهال جزال ال ...وكذ³ ال يصلح ٔان يكون مبتّذال سوقيا ،وحشـيا بدو¥

كام يشري ٕاىل ٔاّن  ،»)21(وشـيّة وما مل خيالف فيه وجه `سـتعامليشوبه يشء من 	م العاّمة ؤالفاظ احل
 ،مفن ٔافضل فضائل الّشعر« ٔاجود ٔانواع الّشعر ؤاحسـهنا ما اكتىس حّ� اللّفظ امجليل الّسلس العذب

ومن مل يكن راوية ٔالشعار العرب  ،وحفلها وغريهبا من الّشعر ،ٔاّن ٔالفاظ اللّغة ٕانّام يؤخذ جزلها وفصيحها
معتّربا الّرواية عامال  ،فيلّح العسكري عىل رضورة الّرواية ٔالشعار العرب» )22(لنّقص يف صناعتهتبّني ا

  .Àّما يف كسب الفصاحة والمتكّن من صناعة الّشعر
ٔالّن آ| البيان عنده مقصورة عىل  ،فالظاهر ٔاّن النّاقد يف كتابه فّضل اللّفظ عىل املعىن

ٔاللفاظ فتدّل وتعّرب عهنا اللكامت؛ ٕاذن مفن الّرضوري ٔان يتحىل ؤاّن املعاين تسكن يف ا ،اللّفظ فقط
ولكّام اكن اللّفظ مجيال اكن البناء جيّدا كحاجة النّجار  ،البليغ vٕصابة اللّفظ وختّريه كحاجته ٕاىل املعىن

يا فٕانّه ال ينال ماكنة ٕاذا اكن لفظه وحشـ  ،ويرى ٔان املعىن Àام اكن جيّدا وراقيا ،مثال للخشب اجلّيد
ٕاذن فالعسكري يركّز بدقّة عىل اللّفظ وجام� وحسن اختياره كونه أالساس يف بناء الÁم  ،غريبا

  .مبختلف ٔانواعه
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        وحدة اللّفظ واملعىنوحدة اللّفظ واملعىنوحدة اللّفظ واملعىنوحدة اللّفظ واملعىن: : : : الرٔاي الثاينالرٔاي الثاينالرٔاي الثاينالرٔاي الثاين
        ::::ابن رشـيق القريواينابن رشـيق القريواينابن رشـيق القريواينابن رشـيق القريواين    - - - - أ أ أ أ 

فابن رشـيق يف كتابه  ،يرى ٔاّن اللّفظ واملعىن زوجا متالحام ومتناسقا ال ميكننا الفصل بيهنام
ؤاكّد عىل رضورة تناسقهام  -يف vب اللّفظ واملعىن –العمدة خّصص لهذه القضيّة vv اكمال سامه بـ 

وارتباطه به اكرتباط الّروح  ،وروحه املعىن ،اللّفظ جسم« : وارتباطهام وال ميكن الفصل بيهنام فيقول
اكن نقصا للشعر وجهنة  فٕاذا سمل املعىن واختّل بعض اللّفظ ،ويقوى بقّوته ،يضعف بضعفه: vجلسم

فاللّفظ عنده بدون  ،فمل يعط أالسـبقية ٔالي عنرص ،فابن رشـيق مال ٕاىل مذهب الوسط» )23(عليه
 ،وهو يبّني العالقة املوجودة بني اللّفظ واملعىن ،واملعىن بدون لفظ روح بال جسد ،معىن جسد ميّت

فاملعىن يسـتلزم اللّفظ واللّفظ  ،ا vٔاللفاظحفاول ٕاقناع املتلقي vٔالمهية الكبرية للمعاين وشّدة ارتباطه
مهنم من يؤثر : للنّاس ف� بعد آراء ومذاهب« : ّمث يبدي رٔايه يف من سـبقه فيقول ،يسـتدعي املعىن

قوم يذهبون ٕاىل خفامة الÁم وجزالته عىل مذهب : ومه فرق ،اللّفظ عىل املعىن فيجعÔ غايته وُوكده
0ٔيب القامس ابن : اب جلبة وقعقعة بال طائل معىن ٕاّال القليل النادروفرقة ٔاحص...العرب من غري تصنّع

فالظاهر من خالل هذا » )24(وليس بعد ّلك هذا ٕاّال الفساد وخالف املراد...ها1 ومن جرى جمراه
القول ٔاّن النّاقد تلكم عن مذاهب العرب وميوهلم ٕاىل هذه القضيّة موحضا يف ذ³ ٔان النّاس عىل 

بي2 الفريق  ،ٔانصار اللّفظ تعلقوا vلّشلك وركّزوا عىل جامل اللّفظ ورقّته وجزالته :أالوىل ،طبقتني
وهذا اختالف  ،فوصفهم بأحصاب اجللبة والقعقعة؛ ٕاذ ٔاّهنم مييلون ٕاىل تفضيل املعىن عىل اللّفظ: الثاين

تفر � فهيا واغ  ،ذهبت ٕاىل سهو| اللّفظ فعين هبا« وتوجد طائفة  ،حاصل يف جّل املسائل النقدية
وهذه الّطائفة من خالل » )25(ومن �بعهام ،وعبّاس بن أالحنف ،0ٔيب العتاهية ،الراككة واللّني املفرط

ومهنم « قو� يتّضح ٔاهنّا ٔاvحت الراككة واللّني املفرط حبّجة سهو| أاللفاظ قصد مراعاة حاجة العاّمة 
اكبن : وقع من جهنة اللّفظ وقبحه وخشونته من يؤثر املعىن عىل اللّفظ فيطلب ّحصته وال يبايل حيث

وهذا الفريق عكس من سـبقهم فهّمهم املعىن اّ:قيق والّصحيح » )26(ومن شالكهام ،الّرويم ؤايب طيّب
  .دون مراعاة اللّفظ وحسـنه

وخلص ابن رشـيق يف تناول هذه القضيّة ٕاىل ٔاّن معظم النقّاد مالوا ٕاىل تفضيل اللّفظ عىل 
مسعت بعض  ،ؤاكرث النّاس عىل تفضيل اللّفظ عىل املعىن«  ذ³ بشواهد مستشهدا يف ،املعىن

ؤاعّز مطلبا؛ فٕاّن املعاين موجودة يف  ،اللّفظ ٔاغىل من املعىن مثنا ؤاعظم قمية: قال العلامء: احلّذاق يقول
بك ،يسـتوي اجلّاهل فهيا واحلاذق ،طباع النّاس  وّحصة ،ولكّن العمل عىل جودة أاللفاظ وحسن السـّ

 ،ٔاال ترى لو ٔاّن رجال ٔاراد يف املدح تشبيه رجل ملا ٔاخطأ ٔان يشـهبه يف اجلود vلغيث والبحر ،التأليف
يف ،ويف إالقدام vٔالسد يل ،ويف املضاء vلسـّ فٕان مل حيسن  ،ويف احلسن vلّشمس ،ويف العزم vلسـّ
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 والعذوبة والّطالوة والسهو| تركيب هذه املعاين يف ٔاحسن حالها من اللّفظ اجلّيد اجلامع للرقّة واجلزا|
يظهر لنا من خالل حمك ابن رشـيق عىل مجهور النقّاد املقّدمني للّفظ » )27(واحلالوة مل يكن للمعىن قدر

وvلتّايل Àام ختّري¦  ،عىل املعىن ٔاّن الّسبب يف ذ³ يرجع ٕاىل كونه ٔاساس الÁم ؤاّن املعىن �بع �
اكملعىن  ،وميثّل £³ بأجسام البرش املصابة vلعرج والّشلل والعور ،اللّفظ اكن املعىن جيّدا والعكس

وميثّل �  ،ويرى ٕان اختّل املعىن وضعف بعضه اكن للّفظ يف ذ³ حظّ ٔاوفر ،الّسلمي خمتّل اللّفظ
ٔاما ٕاذا اختّل  ،مؤكدا عدم وجود معىن خمتل ٕاّال يف حا| اختالل اللّفظ ،vجلسم املريض مرضا روحيا

اكمليّت ال ينقص من جسده  ،ه وفسد بقى اللّفظ موا� ال فائدة فيه وٕان اكن حسن الّطالوةاملعىن لكّ 
وكذ³ ٕان اختّل اللّفظ مج� وتالىش مل يصح �  ،ٕاّال ٔانّه ال ينتفع به وال فائدة منه ،يشء يف ُرٔاى العني

 -vبن وكيع - « اد كام وصف ابن رشـيق بعض النقّ  ،)28(معىن؛ ٔالنّنا ال جند روحا يف غري جسم البتة
ويه رسا| رصحية ٔاليب هالل العسكري ا£ي مثّل  ،»)29(اّ£ي ميثّل املعىن vلّصورة واللّفظ vلكسوة

ومنه فصاحب العمدة يرفض رفضا مطلقا فكرة الفصل بني  ،)30(للمعاين vٔالبدان وأاللفاظ vلكسوة
ومثّل  ،ظ جسم وروحه املعىنواعترب اللّف ،ووقف موقف وسط يف هذه القضيّة ،اللّفظ واملعىن

ٔاو تفضيل عنرص عن االٓخر كوهنام  ،الرتباطهام اكرتباط الّروح vجلسم وvلتايل يسـتحيل الفصل بيهنام
ففي صواب وّحصة املعىن مع اختالل بعض  ،عنرصان ٔاساسـيان فّلك مهنام متأثر vالٓخر قّوة وضعفا

واملتتبّع الٓراء النقّاد  ،عف اللّفظ وهكذاويف حال ضعف ونقص املعىن يض ،اللّفظ تنقص قمية الشعر
السابقني من اجلاحظ والعسكري وغريهام؛ يدرك ٔان ابن رشـيق توّسع يف املسأ| vالسـتفادة من طرح 

  .املتقّدمني
        ::::ابن أالثريابن أالثريابن أالثريابن أالثري    - - - - بببب

 ،ومن النقّاد من سار عىل هنج سابقه فاكن موقفه يف هذه القضيّة مطابقا ملوقف ابن رشـيق
قّوة « ويرى ٔاّن  ،املثل السائر يقّر بوحدة اللّفظ واملعىن واسـتحا| الفصل بيهنامفابن أالثري صاحب 

فالناقد يقر  -اللّفظ جسم واملعىن روح–وهذا القول مطابق ملقو| ابن رشـيق » )31(اللّفظ بقّوة املعىن
ملعانهيا ويف  ؤاّن عناية العرب vٔاللفاظ ٕانّام هو عناية ،ويقوى بقّوته ،بأّن املعىن يضعف لضعف اللّفظ

 ،اعمل ٔاّن اللّفظ ٕاذا اكن عىل وزن من أالوزان ّمث نقل ٕاىل وزن آخر ٔاكرث منه« : هذا السـياق يقول
 ،ؤامث� لٕالvنة عهنا ،ٔالّن أاللفاظ ٔادّ| عىل املعاين ،فال بّد ٔان يتضّمن من املعىن ٔاكرث ّمما تضّمنه ٔاوال
ويف هذا ٕاشارة واحضة ٕاىل رضورة التناسق » )32(ىنفٕاذا زيد يف أاللفاظ ٔاو ٔاوحيت القسمة ز¥دة املع

حىت يف حا| تغّري وزن اللّفظ فوجب تغّري املعىن  ،موحضا ٔاّن اللّفظ �بع للمعىن ،بني اللّفظ واملعىن
ويبّني طبيعة التوافق بيهنام  ،ومنه فٕاّن الناقد يشري ٕاىل قمية املضمون والّشلك معا ،حسب تغّري اللّفظ

ٔاو بني  ،ٔاو بني اللّفظ واملعىن ،بنا ٕاىل نتيجة مفادها شّدة `رتباط بني املاّدة والصورةوهذا لكّه ينهتـي 
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وال ميكن فصل قمية واحدة عن أالخرى  ،واخليال واللّفظ من ¦حية �نية ،الفكرة والعاطفة من ¦حية
ٔاو  ، اللّفظ واملعىنٔاو بني ،وٕاذا تقّررت هذه الّص� الوثيقة بني املاّدة والّصورة ،وذ³ واحض يف أالدب

مفن غري املعقول ٔاحيا¦ ٔان نسـند قّوة التأثري ٔاو جامل البيان ٕاىل  ،بني الصورة واملضمون كام يُعّرب االٓن
وال قمية � ٕاّال  ،فاللّفظ مفثÔ اخليال vلنسـبة ٕاىل العاطفة وسـي� ٕاىل نقل املعىن ،ٔاحدهام دون االٓخر

v 33(للّفظمبعناه كام ٔاّن املعىن ال حيىي ٕاّال(.  
 ،وخالصة القول يف مذهب ابن رشـيق ومن وافقه ٔاّن اللّفظ واملعىن ٔاو الصورة واملضمون

وّلك  ،اكل�ٔس وما يكون فيه من رشاب؛ بل هام مرتابطان ترابط الثوب مبادته ،ليس شـيئني منفصلني
وذ³ ٔاشـبه  ،املعىن لكن جلّهم يقّدمون اللّفظ عىل ،ما تقّدم الزمن وجد¦ نقّاد يدخلون يف هذه املعركة

يف شلك  ،فهم ال هيمتون vملاّدة يف حّد ذاهتا بل يف الصنعة نفسها ،vملصنوعات من اّ£هب ٔاو الفّضة
 ،وخزفية ،وذهبية ،ومثّل vملاء حني يعرض يف آنية خمتلفة فضيّة ،القرط وجام� عىل سبيل املثال

وانتقل شويق ضيف ٕاىل ماكنة هذه  ،فسـيعجبك إال¦ء ولن تفكّر حني يعجبك يف املاء ٔاو ما حيتويه
 ،فأشار ٕاىل ٔاّن مشالك أالدب وجدت يف النقد الغريب منذ عهد ٔارسطو ،القضيّة وآراء الغرب حولها

كام ٔاشار ٕاىل  ،حقا هو مل يّرصح vالنفصال بني اجلانبني؛ بل هو عىل العكس ٔاشار ٕاىل الّص� بيهنام
  .  )34(ؤاّن بني اللّفظ واملعىن تالزما دقيقا ،وحدة العمل أالديب

        امجلع بني اللّفظ واملعىنامجلع بني اللّفظ واملعىنامجلع بني اللّفظ واملعىنامجلع بني اللّفظ واملعىن: : : : الرٔاي الثالثالرٔاي الثالثالرٔاي الثالثالرٔاي الثالث
        ::::ابن قتيبةابن قتيبةابن قتيبةابن قتيبة    - - - - أ أ أ أ 

الشعر  -وهناك من ذهب ٕاىل امجلع بني اللّفظ واملعىن ويف مقّدمهتم ابن قتيبة يف كتابه 
ورٔاوا ٔاّن الشعر يسمو بسمّوهام  ،ومزيا¦ لقميته الفنّية ،مجفعلوا احلمك مقياسا يف بالغة الÁ -والشعراء

رضب منه حسن لفظه وجاد :( فابن قتيبة يف كتابه قّسم الّشهر ٕاىل ٔاربعة ٔارضب ،ويقبح تبعا هلام
ورضب تأّخر لفظه  ،ورضب قرص لفظه وحسن معناه ،ورضب حسن لفظه وساء معناه ،معناه

وخيلص ٕاىل تأّخر بعض ٔاشعار  ،ل لّلك رضب من ٔاقوال الشعراءويرشع بعدها يف المتثي ،)وتأّخر معناه
ويسـتثين مهنم  ،العلامء من أالمصعي وابن املقّفع واخلليل بن اخلليل ويضعهم يف اخلانة أالخرية يف مصنّفه

لكن جند بعض النقّاد رفضوا هذه  ،)35(فٕانّه اكن ٔاجودمه طبعا ؤاكرثمه شعرا -خلف أالمحر -
فعبد القاهر اجلرجاين ومحمد مندور ٔابدوا  ،بفساد رٔايه يف العالقة بني اللّفظ واملعىن واّهتموه ،التقسـ�ت

  :)36(اسـتحساهنم يف أالبيات املنسوبة ٕاىل كثّري عّزة اليت قالها ٔاثناء ٔاداء مناسك احلج واليت اكن مطلعها
ْراكَ  َح vِال@ Bحاَجــــــٍة       َوَمس Bا قََضْينَا ِمْن ِمًىن ُلك Bِن َمْن ُهَو ماِســـــحُ َولَم  

ـــحُ  ي ُهَو َرائِ ْت عََىل ُحْدِب املَهَاِري ِرَحالُنَا       َوَال يَْعَملُ الغَاِدي اّ£ِ Bَوُشد  
َحاِديِث بَْينَنَـــــا       َوَسالَْت ِبا@ْعنَاِق املُِطّيِ أالvِطــــحُ  َخْذَ¦ بأْطراِف اال@   ا@
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 ،وٕاصابة الغرض ،ويسـتحسن موقع `سـتعارة ،غة كثّري فعبد القاهر اجلرجاين يثين عىل بال 
ووصول املعىن ٕاىل القلب مع وصول اللّفظ ٕاىل الّسمع واسـتقراره يف  ،وتاكمل البيان ،وحسن الرتتيب

عّرب عن : فقال ،ويرشح اجلرجاين هذه أالبيات ردا عىل ابن قتيبة الواصف للمعىن vلّضعيف ،الفهم
ّمث انتقل ٕاىل  ،من طريق ٔامكنه ٔان يقّرص معه اللّفظ ،فروضها وسنهنا املناسك بأمجعها واخلروج من

ليصل بعدها  ،ودليل املسري ا£ي هو مقصوده من الّشعر ،وصف طواف الوادع ا£ي هو آخر أالمر
عىل الّصفة اليت خيتّص هبا الّرفاق يف السفر " أالطراف"وذ³ بتوظيف لفظة  ،ٕاىل ذكر مسح أالراكن

كام  ،وفضل `غتباط ،وقّوة النشاط ،ؤانبأ بذ³ عن طيب النّفوس ،نون القولمن التّرصف يف ف 
ويرى . )37(وتنّسم رواحئ أالحبّة وأالوطان ،محد من وفّق لقضاء العبادة الرشيفة ورجا حسن إال¥ب

ّمث ال  ،مفصحا خبطئه يف العالقة بيهنام ،محمد مندور ٔاّن تقسـمي ابن قتيبة للّفظ واملعىن عيبا كبريا
ويف  ،يسـتغرب ذ³ ٔالنه رجل ٔاراد ٔان جيمع ما يقع `حتجاج به يف النّحو ويف كتاب هللا عّز وجلّ 

ويسـتنتج ٔاّن عالقته القامئة بني  ،غافال عن قمية الّشعر ا£اتية ،- صىل هللا عليه وسملّ  –حديث النّيب 
خاليق ويقصد vملعىن ويه رضورة محل البيت ملعىن أ  ،اللّفظ واملعىن مستندة ٕاىل ٕاحدى املسلّامت

وحيمك يف أالخري عىل   ٔاّن نظرة ابن قتيبة للموضوع اكنت ). معىن ٔاخاليق - فكرة  : (ٔاحد أالمرين وهام
وٕاّن من ٔاجود ما ميكن  ،كام ٔاّهنا ليست أالفاكر ،مؤّكدا ٔاّن مادة الّشعر ليست املعاين أالخالقية ،ضيّقة

  .)38(ٔان يكون جمّرد تصوير فّين 
ٔاّن الّشاعر ا�يد من سí هذه « : ل يّرص ابن قتيبة عىل ّحصة مهنجه يف الكتاب موحضاويف املقاب   

ومل يطل فميّل  ،فمل جيعل واحدا مهنا ٔاغلب عىل الّشعر ،وعّدل بني هذه أالقسام ،أالساليب
والقبح  فاللّفظ واملعىن عنده يتعرضان معا للجودة ،» )39(ومل يقطع vلنّفوس ظامٌء ٕاىل املزيد ،الّسامعني

لكن  ،اسـتحسن هذه التقسـ�ت"  اجلرجاين" واحلاصل ّمما تقّدم ٔاّن بعض النقّاد خاّصة  ،ٔاو احلسن
حسن لفظه وتأخر ( خاّصة الرضب الثاين ،اخلالف ظهر جليا يف ٕاسـناد أالحاكم عىل ال2ذج الشعرية

خالل طرح ابن قتيبة تأثره ويظهر لنا من  ،ملّا رٔاوا ما محلته أاللفاظ من فصاحة وجامل ورونق) معناه
معطيا الّر¥دة لرضب جاد لفظه وحسن معناه حماوال التسوية  ،مبهنج اجلاحظ يف تقسـميه للّفظ واملعىن

        .بني اللّفظ واملعىن وجيعلهام حسـنني مجيلني
        ::::قدامة بن جعفرقدامة بن جعفرقدامة بن جعفرقدامة بن جعفر    - - - - بببب

ف عند فوق ،ومل خيرج عىل  ما جاء به ابن قتيبة ،وأالمر ال خيتلف كثريا مع قدامة بن جعفر
قول موزون مقفى يدّل عىل « : وفصل بني اللّفظ واملعىن من خالل تعريفه للّشعر قائال ،هذه القضيّة

وهو تعريف شامل حّدد من خال� عنارص الّشعر أالساسـية بأربعة ال يزيد وال ينقص مهنا » )40(معىن
واسـتنبط مهنا  ،الّشعر ويرى ٔان هذه العنارص يه حدّ . واملعىن ،والقافية ،والوزن ،يشء ويه اللّفظ
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 ،فيحدث من ائتالفها معاين يتلكم فهيا ،ووجد ٔاّن اللّفظ واملعىن والوزن تأتلف ،سـتّة عنارص ٔاخرى
ٕاّال ٔاّين نظرت فهيا فوجدهتا من Fة ٔاّهنا  ،ومل ٔاجد للقافية مع واحد من سائر أالسـباب أالخرى ائتالفها

و£³ حرص تقسـميه ٕاىل  ،الف مع معىن سائر البيتتدّل عىل معىن £³ املعىن اّ£ي تدّل عليه ائت
واسـتغىن ) واملعىن والقافية ،املعىن والوزن ،اللّفظ والوزن ،اللّفظ واملعىن: ( ٔاربعة ٔاقسام ٔاخرى ويه

وهو بذ³ يركّز عىل أالجناس ) والوزن والقافية ،اللّفظ والقافية: ( عن عنرصين آخرين متآلفني وهام
يعلّل لّلك عنرص واضعا بذ³ قاعدة لّلك رضب ليحّدد من خال� جيّد الشعر  وبدأ  ،الشعرية املتآلفة

  .)41(ولّلك رضب جيّد ورديء الحقني vلّشعر ،من رديئه
ٔاراد ٔان يبّني  ،فالنّاقد من خالل مهنج كتابه ا£ي فصل فيه اللّفظ عىل املعىن ومل يوحد بيهنام

وذ³ بتتبّع  ،اظ الّصورة الّالئقة يك يصري الّشعر جيّداللمتلقي ٔاّن الفضل راجع ملن يعطي املعاين وأاللف
ٔاوىل املعىن ٔامهيّة كربى يف نظريته يف الّشعر « : وجنده من خالل نظريته يف االئتالف ٔانّه ،ٔارضبه
صورة  –حيث يؤلف مدخال عنده يضبط تصّوره ائتالف عنارص النّص vالستناد ٕاىل فكرة  ،عاّمة

: كام يتّزنل املعىن :ى قدامة ٕاىل مسـتويني ،لق يف حتديد فكرته عن االئتالفالّيت سـمتثّل املنط - املعىن
Ôوهو بذ³  ،وغريه من عنارص النص الّرتكيب االئتاليف يف الّشامل ،مسـتوى العنرص ا£ي يشم
ويف  ،ومسـتوى املعىن يف ذاته حيث يبحث من منظور قميته وغايته. يغدو ماّدة غري مفارقة لشلكها

حمارصته من منظور الغرض وتشخيصه مضن : الثاين ينضبط درسه يف مسارين هام هذا املسـتوى
فالنّاقد وضع . »)42(وهو ما ٔاسامه بنعوت املعاين وعيوهبا ،قالب منطقي توّحض فيه حدود املعىن عاّمة

 ويه رسا| واحضة عىل رضورة ،قاعدة لهذه القضيّة ممتثّ� يف قّوة الّشاعر يف صناعته واقتداره علهيا
الّربط احملمك بني املعاين وأاللفاظ وجتويد الّصياغة ويرى ٔاّن تناقض الّشاعر يف حمكه عىل القصائد ليس 

وممّا جيب تقدميه ٔايضا ٔاّن مناقضة الّشاعر نفسه يف قصيدتني « : عيبا وهذا ما يوحضه من خالل قو�
وال  ،نا غري منكر عليهبيّ  ،بأن يصف شيئا وصفا حسـنا ّمث يذّمه بعد ذ³ ذّما حسـنا ،ٔاو لكمتني

Ôبل ذ³ عندي يدل عىل قّوة الّشاعر يف صناعته واقتداره  ،ٕاذا ٔاحسن املدح وا£مّ  ،معيب من فع
  .»)43(علهيا

وخالصة القول يف مذهب قدامة بن جعفر؛ ٔاّن العمل أالديب جيب ٔان يمتّزي vئتالف 
ن اللّفظ مساو¥ للمعىن حّىت ال يزيد وهو ٔان يكو« : عنارصه النّصية حيث يقول ف� ّمساه vملساواة

اكنت ٔالفاظه قوالب : وهذه يه البالغة اليت وصف هبا بعض الكتّاب رجال فقال ،عليه وال ينقص عنه
ويف هذا احلمك تعبري رصحي وبرهان » )44(ٔاي يه مساوية لها ال يفُضُل ٔاحدهام عىل االٓخر ،ملعانيه

  .ساطع عىل عدم وجود مزيّة لعنرص عىل االٓخر
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        ))))نظرية النّظمنظرية النّظمنظرية النّظمنظرية النّظم( ( ( ( العالقة القامئة بني اللّفظ واملعىن العالقة القامئة بني اللّفظ واملعىن العالقة القامئة بني اللّفظ واملعىن العالقة القامئة بني اللّفظ واملعىن : : : : الرٔاي الرابعالرٔاي الرابعالرٔاي الرابعالرٔاي الرابع
        ::::عبد القاهر اجلرجاينعبد القاهر اجلرجاينعبد القاهر اجلرجاينعبد القاهر اجلرجاين    - - - - أ أ أ أ 

" ٔارسار البالغة ودالئل إالجعاز"هذا التيار اكن ممثÔ عبد القاهر اجلرجاين من خالل كتابيه 
خذ مهنم الزاد فأ  ،وقد اكن لتأخره زمنيّا ٔاثر ٕاجيايب يف إالّطالع عىل ّلك من سـبقوه يف هذا املوضوع

ولكنّه جتاوزمه ٕاىل  ،ؤافاد من خربهتم ،فاجمتعت :يه آراؤمه« الاكيف ؤاّصل لهذه القضيّة تأصيال دقيقا
واكن صاحب مدرسة يف النّقد ٔادرك فهيا ما مل يدرك  ،واكنت يف هذا ا�ال ٔاصا| وتعّمق ،رٔاي خاص

الّيت  ،هو عالقة اللّفظ واملعىن vٕالجعاز القرآين ولعّل ٔاكرب ما اشـهتر به عبد القاهر اجلرجاين»  )45(النقّاد
هذه النّظرية اليت تعد خالصة ما ٔافرزته هذه القضيّة؛ حيث صاغ  -نظرية النّظم –اصطلح علهيا امس 

والّيت ربط فهيا بني اللّفظ واملعىن وبني دال| أاللفاظ  ،فلسفته البالغية وجعل حمورها نظريته يف النّظم
ويشري  ،)46(ومثار القمية امجلالية يف النّص أالديب ،النّظم وحده هو مظهر البالغةوجعل  ،أالسلوبية

ٔاّن ا£ين سـبقوه قد قّرصوا يف املوضوع  ،عبد القاهر اجلرجاين يف الصفحات أالوىل من كتابه ا:الئل
ا� العلامء يف ومل ٔازل منذ خدمت العمل ٔانظر ف� ق« : ومل يعطوه حقّه يف الّرشح والتّوضيح وإالvنة فقال

فأجد  ،وتفسري املراد هبا ،ويف بيان املغزى من هذه العبارات ،معىن الفصاحة والبالغة والبيان والرباعة
وموضوع  ،وبعضه اكلتنبيه عىل ماكن اخلMَِ ليطلب ،وإالشارة يف خفاء ،بعض ذ³ اكلّرمز وإالمياء
ٕايصال املعىن عن طريق `لزتام بقواعد  ويريد الاكتب من خالل كتابه» )47(اّ:فني ليبحث عنه فيخرج

ال يوجد يشء يرجع صوابه وخطؤه ٕاىل النّظم « : مؤكدا يف ذ³ ٔانّه ،النّحو ويه ٔاساس نظرية النّظم
ٔاو عومل خبالف هذه املعام� فأزيل عن  ،ٕاّال وهو معىن من معاين النّحو ٔاصيب به موضعه

تسري وفق قواعد عمل  ،لفاظ متعلّقة ببعضها البعضفالنّظم وفقا لنظريته هو مجموعة من االٔ » )48(موضعه
الغرض من النّحو هنا ليس « : واملعاين عنده ال بّد ٔان تكون مطابقة ملقتىض احلال ويعتقد ٔانّ  ،النّحو

وٕانّام املراد به هو النّحو البالغي ا£ي يطابق به  ،عالمات إالعراب املرتتّبة عىل موقع اللكمة امجلي�
ٔان « : ويوحض اجلرجاين كيفية ترتيب أاللفاظ واملعاين وهو أالساس املعمتد يف نظريته »)49(مقتىض احلال

ويتبع  ،كام يقولون يرتّب الفروع عىل أالصول ،ويبين بعضها عىل بعض ،ويّزنلها ،يرتّب املعاين يف نفسه
ملراد من نظريته وخيلص اجلرجاين من خالل هذا ٕاىل حتديد ا» )50(ويلحق النّظري vلنّظري ،املعىن املعىن

وتعمل عىل قوانينه  -عمل النّحو -اعمل ٔاّن ليس النّظم ٕاّال ٔان تضع 	مك الوضع ا£ي يقتضيه« : فيقول
فال ختّل بيشء  ،وحتفظ الّرسوم اليت رمست ³ ،فال تزيغ عهنا ،وتعرف مناهجه اليت هنجت ،ؤاصو�

فاهّمت » )51(نظر يف وجوه ّلك vب وفروقهوذ³ ٔان ال نعمل شيئا يبتغيه الناظم بنظمه غري ٔان ي  ،مهنا
ويتجىل ذ³ من  ،من خالل طرحه اه·ما كبريا vلعالقة املوجودة بني املعاين وأاللفاظ يف نظريته

وال ٔان تتوQ يف  ،ٕانّه ال يتصّور ٔان تعرف للّفظ موضعا من غري ٔان تعرف معناه« : خالل قو�
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فٕاذا ّمت  ،نّك تتوQ الرتتيب يف املعاين وتعمل الفكر هناكوأ  ،أاللفاظ من حيث يه ٔالفاظا ترتيبا ونظام
مل حتتج ٕاىل  ،ؤانّك ٕاذا فرغت من ترتيب املعاين يف نفسك ،³ ذ³ ٔاتبعهتا أاللفاظ وقفوت هبا آ�رها

والحقة  ،و�بعة لها ،بل جتدها ترتتّب ³ حبمك ٔاّهنا خدم للمعاين ،ٔان تسـتأنف فكرا يف ترتيب أاللفاظ
ومنه فٕاّن رٔاي » )52(عٌمل مبواقع أاللفاظ ا:ا| علهيا يف النّطق ،لعمل مبواقع العمل يف النّفسؤاّن ا ،هبا

وبذ³ يكون قد قّدم يف  ،اجلرجاين يف هذه القضيّة جاء مركّزا عىل العالقة املوجودة بني اللّفظ واملعىن
  .قوهنظريته مفهوما شامال ومعال دقيقا جاء من خالل `سـتفادة من ٔافاكر من سـب

د قضا¥ الّشعر العريب دليٌل واحض عىل ثرائه وماكنته عند وخالصة القول يف حبثنا ٔاّن  Sتعد
وما قضية اللّفظ واملعىن يف احلقيقة ٕاال انعاكس لهذا `ه·م ا£ي ما ٔامهل جانًبا من اجلوانب  ،العرب

ة ال تاكد خترج عن اّ:ائرة اليت مذهب النقّاد القداىم يف هذه القضيّ  ؤانّ  ،ٕاّال خّصه حبّظه من اّ:راسة
» )53(وجزا| اللّفظ واسـتقامته ،اكنوا حياولون رشف املعىن وّحصته« رمسها معود الّشعر من حيث ٔاّهنم 
وعليه فالغاية  ،وال لفظ بدون معىن ،فال وجود ملعىن دون لفظ ،ٕاذن فطبيعة اللّفظ واملعىن التّالزم

بقدر ما هو اّطالع عىل الفكر العريب القدمي  ،ء والنقّاد فقطليس جرًدا ٔالقوال العلاممن هذا البحث 
ولعّل ٔامهيّة هذه  ،يف معومه؛ من ٔاجل ٕاذاكء الوعي الثّقايف النّقدي :ى داريس النّقد وأالدب معوًما

ه ؤاخريا فالنّقد العرّيب القدمي بقضا¥ه وموضوعات ،القضيّة النقديّة وفائدهتا تتجىلB يف هذا اّ:ور vّ£ات
بغرض حتقيق هدٍف واحد  ،مجع جوانب الّشعر الّشلكيّة واملضمونيّة وغريها ،اكن نقًدا مثاليUا ،ونقBاده

 .ٔاو المتّيزي بني جيّد الّشعر من رديئه ،وهو جتويد الّشعر واحلفاظ عىل بريقه
. 
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الرشكة الوطنية للنرش  ،احلركة النّقدية عىل ٔا¥م ابن رشـيق املسـييل: خ�ون بشري -)1(
  169ص ،م1981،اجلزائر،والتوزيع

 ،املعىن يف النّقد العريب القدمي حىت هناية القرن السابع جهري: لفتة حافظ الز¥دي حسني -)2(
 .13ص ،م2007،جامعة الكوفة ،حبيب الكريطي حامك: إ  ،ٔاطروحة دكتوراه

منشورات اجلامعة ،التفكري البالغي عند العرب ٔاسسه وتطوه ٕاىل القرن السادس: ّمصود حامدي -)3(
 ،م1981 ،21عدد  ،السلس� السادسة ،تونس ،ة االٓداب والعلوم إالنسانيةلكي ،التونسـية

 .433ص
عبد السالم محمد : حت ،7ط ،مطبعة املدين املؤسسة السعودية مبرص ،البيان والتبيني: اجلاحظ -)4(

 .75ص،1ج ،م1998 ،هارون
 .83ص ،1ج: نفسه -)5(
 ،عبد السالم هارون: حت،2ط ،مرص ،دهمطبعة مصطفى البايب احلليب ؤاوال ،احليوان: اجلاحظ -)6(

 .132- 131ص  ،3ج ،م1965
 .136ص ،1ج ،البيان والتبيني: اجلاحظ -)7(
 ،املعىن يف النّقد العريب القدمي حىت هناية القرن السابع جهري: حسني لفته حافظ الز¥دي: ينظر -)8(

 .15ص
 .76ص ،1ج ،البيان والتبيني: اجلاحظ -)9(
 .93-92ص ،1ج: نفسه -)10(
 .115ص ،1ج: نفسه -)11(
 .256- 255-254ص ،1ج ،البيان والتبيني: اجلاحظ: ينظر -)12(
 ،املؤسسة احلديثة للكتاب ،النقد أالديب عند العرب واليو¦ن معامله وٕاعالمه: قيص حسني -)13(

 .324ص ،م2003 ،1ط،لبنان ،طرابلس
ومحمد ٔابو  ،عيل محمد جباوي: حت ،دار ٕاحياء الكتب العربية ،الصناعتني: ٔابو هالل العسكري -)14(

 .07ص ،م1952 ،1ط ،الفضل ٕابراهمي
 .07ص ،الصناعتني: ٔابو هالل العسكري -)15(
 ،م2001،دار الغرب للنرش والتوزيع ،نظرية الكتابة يف النقد العريب القدمي: حبيب مونيس -)16(

 .48ص
 .08ص: املصدر السابق -)17(
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 .09ص: نفسه -)18(
 .89لصناعتني صا: ٔابو هالل العسكري -)19(
 .107ص ،نفسه: ينظر -)20(
 .99ص: نفسه -)21(
 .92ص: نفسه -)22(
دار اجليل للنرش والتوزيع  ،العمدة يف حماسن الّشعر وآدابه ونقده: ابن رشـيق القريواين -)23(

 .124ص ،1ج ،م1981 ،محمد حمي ا:ين عبد امحليد: حت ،5ط ،لبنان ،والطباعة
 .125- 124ص ،1ج ،العمدة: ابن رشـيق القريواين -)24(
 .126ص ،1ج: نفسه -)25(
 .126ص ،1ج: نفسه -)26(
 .127ص ،1ج: نفسه -- )27(
 .124ص ،1ج ،العمدة: ابن رشـيق القريواين: ينظر -)28(
 .127ص ،1ج: نفسه -)29(
 .47ص ،الصناعتني: ٔابو هالل العسكري: ينظر -)30(
ٔامحد : تعليق وتقدمي ،القاهرة ،ضةدار الهن ،املثل السائر يف ٔادب الاكتب والشاعر: ابن أالثري -)31(

 .245ص ،1ج ،بدوي طبانة –احلويف 
 .241ص ،1ج ،املثل السائر: ابن أالثري -)32(
-246ص ،م1994 ،10ط ،مكتبة الهنضة املرصية ،ٔاصول النقد أالديب: ٔامحد الشايب: ينظر -)33(

247. 
 .163ص ،م2004 ،09ط ،القاهرة ،دار املعارف ،يف النقد أالديب: شويق ضيف: ينظر -)34(
 ،1ط،القاهرة ،دار املعارف ،ٔامحد محمد شاكر: حت ،الشعر والشعراء: ابن قتيبة: ينظر - )35(

 .70- 64ص ،1ج ،م1958
 .525ص  ،م1971،)ط.د( ،لبنان ،دار الثقافة ،ٕاحسان عباس: حت ،ا:يوان: كثّري عّزة -)36(
 .25ٕاىل  22ص من ،ٔارسار البالغة: عبد القاهر اجلرجاين: ينظر -)37(
 ،دار الهنضة ،النقد املهنجي عند العرب ومهنج البحث يف أالدب واللّغة: ينظر محمد مندور -)38(

 .35-34ص ص ،م2014 ،9ط،مرص
 .86ص ،الشعر والشعراء: ابن قتيبة -)39(
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 ،م1963 ،1ط ،مرص ،مكتبة اخلاجني ،كامل مصطفى: حت ،نقد الّشعر: قدامة بن جعفر -)40(
 .15ص

 .24- 23ص : نفسه -)41(
منشورات احتاد  ،اللّفظ واملعىن يف التفكري النقدي والبالغي عند العرب: أالخرض امجلعي -)42(

 . 70ص ،م2001 ،دمشق ،الكتّاب العرب
 ،)ط.د(،لبنان ،دار الكتب العلمي ،محمد عبد املنعم خفا»: حت ،نقد الشعر: قدامة بن جعفر -)43(

 .66ص) ت. د(
 .153ص: نفسه -)44(
لكية ا:راسات إالسالمية  ،يف النقد أالديب القدمي عند العرب: الرحامن ٕابراهميمصطفى عبد  -)45(

 .198ص  ،م1998 ،القاهرة ،والعربية
 .199ص ،نفسه: ينظر -)46(
مطبعة  ،القاهرة ،مكتبة اخلاجني ،محمود محمد شاكر: حت ،دالئل إالجعاز: عبد القاهر اجلرجاين -)47(

 .34ص ،)ت.د( ،)ط.د(،املدين
ا�لس أالعىل للشؤون  ،فكرة النظم بني وجوه إالجعاز يف القرآن الكرمي: مر فتحي ٔامحدعا -)48(

 .82ص ،م1975 ،إالسالمية
 .73ص ،فكرة النظم بني وجوه إالجعاز يف القرآن الكرمي: عامر فتحي ٔامحد -)49(
 .53ص ،دالئل إالجعاز: عبد القاهر اجلرجاين -)50(
 .81ص: نفسه -)51(
 .54-53: نفسه -)52(
ٕابراهمي مشس : فهرسة،غريد الشـيخ: تع،رشح ديوان امحلاسة ٔاليب متام: املرزويق –)53(

 .10-9ص ،م1،2003ط ،لبنان،دار الكتب العلميّة ،محمد عيل بيضون: منشورات،اّ:ين


