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 Abstract : 

The duality of word and meaning is one of the most important 

issues of the Arab critical heritage, and it is also one of the most 
important axes of contemporary linguistic studies that often 

reproduce the heritage, and it is one of the main pillars upon which 

the sciences of Arabic rhetoric are based. Al-Jahidh and Al-Jurjani 
both have prominent positions in this discourse. The experts of 

criticism and rhetoric, traditional and modern, have all been 

enriching the discussion and they differed in the direction of their 
premises, their opinions varied, and the discussion diverged on the 

subject. 

One of the problems of this research is the broadening of the 
concept and its departure from the boundaries of the terminology, 

which led to a multiplicity of concepts within the framework of one 

term. The word and meaning have been viewed as the form and the 

content respectively, and this is the main idea suggested by Al-
Jahidh, While Al-Jurjani views the word and meaning under the 

framework of Composing. 

Among the results of the research is the distinction found between 
the concepts of form and content, word and meaning, and 

dismantling the overlaps between them, and the emphasis on Al-

Jarjani’s agreement with Al-Jahiz in the first concept, and his 
difference with him in the second. The research also sheds light on 

Al-Jurjani’s analysis of the compositions by excluding the word in 

favor of the meaning for motives related to discourse. The research 
concludes from Al-Jurjani’s analysis his distinction between the 

meanings of the word and the connotation. 

Keywords: Word, Meaning, Al-Jahidh, Al-Jurjani, Form, Content, 

Connotation. 
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 قضية اللفظ واملعىن بني اجلاحظ وعبدالقاهر اجلرجان 
 

 2  حممد حسن مصطفى
 

 :امللخص
املعاصرة  ثنائية اللفظ واملعىن أهم قضااي الرتاث النقدي العريب، وهي كذلك من أهم حماور الدراسات اللسانية  

البالغة العربية،  تعيد إنتاج الرتاث يف كثري من األحيان، وهي من الركائز األساسية اليت قامت عليها علوم  اليت  
قدمياً وحديثاً،  ولكل من اجلاحظ واجلرجاين مكانة ابرزة يف هذا اجملال، فقد ُشغل هبما أهل النقد والبالغة  

 ديث يف املوضوع.  واختلفوا يف توجيه أقواهلما، فتعددت اآلراء، وتشّعب احل
إطار  من مشكالت هذا البحث اتساع املفهوم وخروجه عن حدود املصطلح، مما أّدى إىل تعدد املفاهيم يف  

حني كان  يف  اجلاحظ،  حمور كالم  وهذا  واملضمون،  الشكل  واملعىن  ابللفظ  أُريد  فقد  الواحد،  املصطلح 
 اجلرجاين يتحدث عن اللفظ واملعىن يف إطار النظم.

والتأكيد  ن نتائج البحث التمييز بني مفهومي الشكل واملضمون، واللفظ واملعىن، وفك التداخل بينهما، وم
حتليله اخلاص  على اتفاق اجلرجاين مع اجلاحظ يف املفهوم األول، واختالفه معه يف الثاين، وانفراد اجلرجاين يف  

بني مدلوَلي البحث من كالم اجلرجاين التمييز    للنظم ابستبعاد اللفظ لصاحل املعىن لدوافع كالمية، واستنتج
 . اللفظ والداللة 

 . اللفظ، املعىن، اجلاحظ، اجلرجاين، الشكل، املضمون، الداللة  الكلمات املفتاحية: 
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 قضية اللفظ واملعىن
هذا الشأن يف تراث اللغة العربية اللفظ واملعىن قوام اللغة، أية لغة، فهي قضية عامة ال ختتص بلغة دون غريها، وما ورد يف  

هـ(: ))قال  255حاول بعض املطلعني على اللغة اليواننية أن يربط بني كالم اجلاحظ )  لذلك  غري مقطوع الصلة برتاث األمم األخرى،
...مستورة خفية،  بعض جهابذة األلفاظ ونقاد املعاين: املعاين القائمة يف صدور العباد، املتصورة يف أذهاهنم، املتخلجة يف نفوسهم،

وكالم الفيلسوف اليوانين أرسطو،    (1)وبعيدة وحشية،...وإمنا حتيا تلك املعاين يف ذكرهم هلا، وإخبارهم عنها، واستعماهلم إايها((
: ))ال نكاد نشك يف أن اجلاحظ أخذ أصل الفكرة من قول أرسطو يف أول كتاب العبارة: ))إن (2) يقول الدكتور شكري حممد عياد

وال يبعد أن يكون اجلاحظ أراد  (  3)خيرج ابلصوت دال على اآلاثر اليت يف النفس، وما يكتب داّل على ما خيرج ابلصوت...((ما  
جبهابذة األلفاظ ونقاد املعاين املعلم األول أرسطو، ويرجح هذا أن املسلمني تعرفوا على أرسطو ومنطقه منذ وقت مبكر، يف بداية 

هـ( إذ شهد هذا العصر صراعاً بني املؤيدين للمقوالت املنطقية والرافضني هلا، 218-198ون العباسي )عصر الرتمجة يف عهد املأم
وال شك أن اجلاحظ ينتمي إىل املدرسة االعتزالية اليت أتثرت ابملنطق، بل تبنته منهجاً للبحث العلمي، ويف الطرف اآلخر يصف لنا  

املعارضني فيقول: ))وأرفع درجات لطيفنا أن يطالع شيئاً من تقومي الكواكب،   هـ( املعاصر للجاحظ املشهد من276ابن قتيبة )ت
وينظر يف شيٍء من القضاء وحد املنطق، ...ولو أن مؤلف حد املنطق بلغ زماننا هذا حىت يسمع حقائق الكالم يف الدين والفقه 

لى منطق أرسطو، ولكنه مل يطلع على أشهر كتابني ويرجح هذا اطالع اجلاحظ ع  (4)والفرائض والنحو، لعدَّ نفسه من البكم...((
هـ( كتاب "اخلطابة" يف الربع األخري من القرن الثالث، 298له يف فن الشعر واخلطابة واألدب والبالغة، إذ ترجم حنني بن إسحق )ت

ة كالم كثري حول أتثر البالغة  هـ( كتاب "الشعر" يف الربع األول من القرن الرابع، ومث328وترجم أبو بشر مىت بن يونس الُقنّائي )ت
العربية هبذين الكتابني، بعد عصر اجلاحظ، ونذكر هنا قول الدكتور طه حسني عن الشيخ عبدالقاهر خباصة، مبالغاً يف مدى هذا  

ان العريب إال  التأثر، يقول: ))مل يكن عبدالقاهر اجلرجاين عندما وضع يف القرن اخلامس كتاب )أسرار البالغة( املعترب غرَّة كتب البي
والتعليق عليه(( ويرى الدكتور شكري حممد عياد أن كالم الشيخ عبدالقاهر يف األسرار عن املعىن   (5)فيلسوفاً جييد شرح أرسطو 

الشريف جبوهره وتشبيهه ابلذهب اإلبريز الذي حيمل قيمة ذاتية قبل صياغته اليت قد تزيد يف قيمته، ليس بعيداً ))عن فكرة أرسطو  
 .(6)الشعر حماكاة ألفعال أو حماكاة ملعاٍن((يف أن 

وال يُنكر األثر اإلجيايب الذي أحدثته حركة الرتمجة، والتواصل اإلجيايب الذي نتج عنها بني الثقافة العربية اإلسالمية والثقافات 
لغة يف مدى أتثري هذه الرتمجات يف  األخرى على مستوى العلوم كافة، وعلوم اللغة والبالغة العربية خباصة، ولكن الذي ينكر هو املبا

بال  –نشأة هذه العلوم وتطورها إىل احلد الذي ينفي عن تراثنا اللغوي األصالة، ويصوره نسخة منقولة عن اآلخرين، فعلوم العربية  
 تتوفر على كثري من األصالة واإلبداع، واإلضافات القيمة على الرتاث اإلنساين.  -شك

ملعىن يف إطار اللغة العربية قد ال يكون اجلاحظ أول من عين هبذا املوضوع؛ بدليل نقله أفكاراً وفيما يتعلق مببحث اللفظ وا
قيمة عن السابقني، لكنه أول من دون هذه األفكار، وأضاف إليها من بنات أفكاره ما يعدُّ نقلة مهمة يف اتريخ النقد العريب وأساساً  

 متيناً للبالغة العربية. 
: صنف ينصر اللفظ ويفضله، وصنف يرى فضيلة املعىن على العلماء والدارسني يف قضية اللفظ واملعىن إىل ثالثة أصنافصنف الكثريون أقوال  

مث )) :هـ(463ول ابن رشيق )تذكرون الصنفني األولني، يقاللفظ، وصنف اثلث يساوي بني عنصري الكالم، وينظر إىل تالؤمهما وتالمحهما يف أداء أغراض الكالم وإحداث األثر يف متلقيه، والقدماء ي

، منهم من يؤثر اللفظ على املعىن فيجعله غايته ووكده...ومنهم من يؤثر املعىن على اللفظ، فيطلب صحته، وال  للناس فيما بعد آراء ومذاهب
ولكنهم يصفون العالقة   (7)يباَل حيث وقع من هجنة اللفظ وقبحه وخشونته...وأكثر الناس على تفضيل اللفظ على املعىن...((

بينهما بصور وتشبيهات تؤول إىل الصنف الثالث الذي ال يفصل بني اللفظ واملعىن، ويعترب التالؤم واالنسجام بينهما، من ذلك ما  
افتتح به ابن رشيق نفسه فصل اللفظ واملعىن، حيث قال: ))اللفظ جسم وروحه املعىن، وارتباطه به كارتباط الروح ابجلسم، يضعف 
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هـ( وهو 220هـ( عن كلثوم بن عمرو العتايب )ت حنو395وهذا الوصف نقله أبو هالل العسكري )ت  (8)بضعفه، ويقوى بقوته((
 قوله: ))وقال العتايب: األلفاظ أجساد، واملعاين أرواح، وإمنا تراها بعيون القلوب، فإذا قدَّمت منها مؤخراً، أو أّخرت منها مقدماً،

 ( 9) املعىن، كما لو ُحوِّل رأس إىل موضع يد، أو يد إىل موضع رجل، لتحّولت اخلِّلقة، وتغرّيت احلِّلية.((أفسدت الصورة، وغرّيت  
وأدرك العسكري مجال التصوير، ودقة الوصف يف كالم العتايب فعلق عليه قائالً: ))وقد أحسن يف هذا التمثيل، وأعليمي به على أن  

وهو وصف دقيق للوحدة العضوية   (10)ه يف موضعه، ليخرج بذلك من سوء النظم((الذي ينبغي يف صيغة الكالم وضع كل شيء من
  املطلوبة يف الكالم، واالمتزاج والتالؤم بني عنصريه يرتفع عن القول بفضيلة اللفظ أو مزية املعىن الذي انشغل به الكثريون من النقاد 

السم بال معىن لغو، كالظرف اخلاَل، واألمساء يف معىن األبدان، وأهل اللغة، وذكر اجلاحظ هذا املعىن يف بعض رسائله بقوله: ))وا 
وحكى اجلاحظ أيضاً عن بعض الرابنيني من األدابء وأهل  (11)واملعاين يف معىن األرواح، اللفظ للمعىن بدن، واملعىن للفظ روح...((

لبك  املعرفة من البلغاء قوله:))فإن املعىن إذا اكتسى لفظاً حسناً، وأعاره البليغ خمرجاً سهالً، ومنحه املتكلم قوالً متعشقاً، صار يف ق
يعة، حتولت يف العيون عن مقادير صورها، وأربت أحلى، ولصدرك أمال، واملعاين إذا ُكسيت األلفاظ الكرمية، وأُلبست األوصاف الرف

على حقائق أقدارها بقدر ما زُينت، وعلى حسب ما ُزخرفت، فقد صارت األلفاظ يف معىن املعارض، وصارت املعاين يف معىن  
لبليغ، وطريقة تشكله وهذا الكالم وإن أورده يف سياق الوعظ والتحذير والذم، إال أنه يدل على طبيعة الكالم املؤثر ا (12) اجلواري((

من اللفظ واملعىن، ومع هذا يضع البعض  اجلاحظ يف أنصار اللفظ، لقوله املشهور: "املعاين مطروحة يف الطريق" ويستنتجون منه أن  
ن وختري  اجلاحظ ال يرى فضالً للمعاين، ألهنا مشاعة بني الناس، البدوي منهم والقروي، والعريب والعجمي، ))وإمنا الشأن يف إقامة الوز 

وهو لفظ صريح يف التصنيف والتفضيل لوال ما سنذكره من تعدد مفاهيم اللفظ واملعىن، وهو ما سنفصله عند ذكر   (13) اللفظ...((
رأي اجلاحظ وعبدالقاهر اجلرجاين أيضاً الذي فهم مراد اجلاحظ أكثر من غريه، وأورد نصه السابق ووافقه، على الرغم من كالمه 

تفضيل املعىن، وجتريد اللفظ من كل املزااي اليت نسبها له السابقون، وإنكاره لكل التوصيفات اليت أشران إليها فيما   الصريح واملكرر يف
يتعلق بعالقة اللفظ ابملعىن، كاجلسد والروح واملعارض واجلواري، ومل يرضي للفظ يف الكالم أكثر من كونه خادماً لسيده املعىن، ومع  

وصيف رأي اجلرجاين يف املوضوع، فمنهم من حكم مبناصرته للمعىن بناًء على كالمه الصريح يف ذلك، ذلك اختلف الدارسون يف ت
ومنهم من نظر إىل أتييده للجاحظ يف املوضع الذي أشران إليه، وذكره للصياغة والنسج والتصوير تبعاً له، فساوى بينهما يف احلكم 

ليه وحكم عليه ابلتناقض، وممن ذهب إىل ذلك من القدماء اخلطيب القزويين ابلتوسط بني اللفظ واملعىن، ومنهم من نظر إىل قو 
ال يوصف ابلفضيلة ابعتبار شرف معناه،...    -من حيُث هو كالم–هـ( وقال عنه: ))هذا لفظه، وهو صريح يف أن الكالم  739)ت

اجلمع بني قوليه، ))حبمل كالمه حيث نفى أهنا   ومل حيالفه التوفيق يف  (14)وقد صرح فيما سبق أبهنا راجعة إىل املعىن دون اللفظ.((
من صفات اللفظ على أهنا من صفات املفردات، من غري اعتبار الرتكيب، وحيث أثبت أهنا من صفاته، على أهنا من صفاته ابعتبار  

 فصيل رأيه.ألنه يف احلالني مل يكن بصدد حبث املفردات، وهذا أيضاً سنوضحه عند ت (15) إفادته املعىن عند الرتكيب((
وحنن يف هذا البحث نصنف مواقف العلماء والدارسني إىل صنفني: صنف يفكك الرتكيب الكالمي إىل عنصريه، بدوافع 
واعتبارات لغوية اترة وغري لغوية اترة أخرى، إذ استخدم هذا املبحث عند البعض لنصرة آراء ومواقف كالمية، كموضوع اإلعجاز  

نفسياً وصفًة هلل تعاىل،  وما إذا كان يف ألفاظ القرآن   أو معانيه، ويف مسألة خلق القرآن، بناًء على كونه ألفاظاً منطوقة أو كالماً 
وينقسم هذا الصنف بعد ذلك إىل أنصار للفظ وأنصار للمعىن حبسب األغراض والدوافع اليت حتركه، وصنف ال يفصل بني اللفظ 

د فاصل بينهما، فهما متداخالن متضافران كاللُّحمة والسُّدى يف النسيج، واملعىن، وجيمع بينهما يف النص حبيث ال يكون مثة ح
القدماء  العالقة هبذه الصور التشبيهية من  وكالروح واجلسد يف الكائن احلي، وكاملعارض واجلواري، ولذلك نرى أّن كل من صور 

الشكل الفين الذي ال ينفك فيه اللفظ عن املعىن،  خارجون من ثنائية اللفظ واملعىن إىل وحدة البنية الكالمية، واللفظ عندهم هو  
وعرب األستاذ أمحد حسن الزايت عن هذا    (16) وهبذا املعىن يُفهم كالم ابن رشيق: ))وأكثر الناس على تفضيل اللفظ على املعىن((
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بينهما أصبح الروح  املذهب بوصف قريب من وصف القدماء، فقال: ))الكالم كائن حي، روحه املعىن، وجسمه اللفظ، فإذا فصلت  
 .(17) نفيساً ال يتمثل، واجلسم مجاداً ال حُيس...((

هلا يف لغتنا اليوم أمساء ومصطلحات متيز   ،ومن مشكالت البحث أيضاً اتساع مفهومي اللفظ واملعىن ليشمل مفاهيم متعددة
شتباك بني املفاهيم املختلفة، وقراءة تراثنا بينها، ومل تكن هذه املصطلحات يف متناول القدماء، وينبغي أن نستعملها اليوم لفك اال

قراءة صحيحة، وسنثبت أن هذه املفاهيم كانت واضحة يف أذهان أسالفنا، لكن اللغة االصطالحية مل تسعفهم للتفريق بينها؛ فقد 
لفكرية واالجتماعية اليت حتدثوا عن ثنائية الشكل واملضمون، وانقسموا حوهلا إىل أنصار للشكل والفن والصنعة يف مقابل املضامني ا

حتملها النصوص وخباصة الشعر، وإىل آخرين نظروا إىل الوظيفة االجتماعية للشعر واألدب، وااللتزام بقيم اجملتمع الدينية واألخالقية،  
ىل الشعر بوصفه فناً  أو اخلروج والتمرد عليها، فمن النقاد من جعل هذا االلتزام معياراً جلودة الشعر، ومنهم من جتاهله وألغاه، ونظر إ

هـ( وهو يدافع عن أيب متام الذي ُرمي  335إبداعياً يهدف إىل اإلمتاع والتأثري، ولعل أول من تبىن هذا االجتاه أبوبكر الصوَل )ت
))وقد ادعى قوم عليه الكفر، بل حققوه، وجعلوا ذلك سبباً    :ابلكفر والفسوق، وقلَّل البعض من شأن شعره بناء على ذلك، فقال

وزاد رأيه وضوحاً بقوله عن   (18)نقص من شعر، وال أن إمياانً يزيد فيه.((لطعن على شعره، وتقبيح حسينه، وما ظننت أن كفراً يُ ل
أمثال أيب متام من الشعراء الذين سلكوا طريقه: ))وما نقصت بذلك رتب أشعارهم، وال ذهبت جودهتا، وإمنا نقصوا هم يف أنفسهم، 

هـ( حذو الصوَل وقال كالماً صرحياً ينحاز إىل الصنعة 366وحذا القاضي علي بن عبدالعزيز اجلرجاين )ت  (19)وشقوا بكفرهم.((
ويف   (20)))والدين مبعزل عن الشعر((  :والفن، وال يلتفت إىل مضامني الشعر وتوجهات الشاعر ومعتقداته، ومن كالمه قولته املشهورة

ام وتوظيف شعرهم خلدمة اجملتمع وقيمه، والبعد عن اجملون واملبالغة والكذب، ويف هذا السياق املقابل جند نقاداً طالبوا الشعراء اباللتز 
هـ( على القائلني: " أجود الشعر أكذبه" بقوله: ))ال وهللا، ما أجوده إال أصدقه، إذا كان له من يلخصه هذا  70يرد اآلمدي )ت 

 ( 21) التلخيص، ويورده هذا اإليراد.((
 

 انبني اجلاحظ واجلرج 
حني نطالع صفحات الفكر اللغوي لكل من عليميي البيان العريب: اجلاحظ واجلرجاين، وخباصة ما يتعلق مبوضوع حبثنا اللفظ 
واملعىن، تبدو لنا مالمح ومسات خمتلفة للشخصيتني، ابلنظر إىل خلفيتهما الفكرية والعلمية، فاجلاحظ من أعالم الفكر االعتزاَل  

))مل أري   :رية، واالنفتاح على الثقافات املختلفة، فهو حمب للعلم، واسع االطالع، قال عنه بعض معاصريهالذي يتسم ابحلرية الفك
قّط، وال مسعت من أحب الكتب والعلوم أكثر من اجلاحظ، فإنه مل يقع بيده كتاب قّط إال استوىف قراءته، كائناً ما كان، حىت إنه  

صف كذلك ابجملون واهلزل وقلة ولكنه إىل جانب شغفه ابلعلم واالطالع، وُ   (22)نظر((كان يكرتي دكاكني الوراقني، ويبيت فيها لل
هـ( عن تناقضاته وتقلب مواقفه فقال: ))مث نصري إىل اجلاحظ، وهو آخر املتكلمني، 276وحتدث ابن قتيبة الدينوري )ت (23)الدين

واملعاير على املتقدمني، وأحسنهم للحجة استثارة...ويبلغ به االقتدار إىل أن يعمل الشيء ونقيضه، وحيتج لفضل السودان على 
على الرافضة، ومرة للزيدية على العثمانية وأهل السنة، ومرة يفضل علياً رضي هللا عنه، ومرة البيضان! وجتده حيتج مرة للعثمانية  

يقصد يف كتبه  احلجة! وجتده  عليهم جتّوز يف  الرد  إىل  فإذا صار  املسلمني،  على  النصارى  فيه حجج  يذكر  ويعمل كتاابً  يؤخره، 
من أكذب األمة، وأوضعهم حلديث، وأنصرهم   -مع هذا-يذ...وهو  للمضاحيك والعبث، يريد بذلك استمالة األحداث وُشرّاب النب

الدين   (24)لباطل...(( ثقافة واسعة، مييل إىل اهلزل إىل حد اجملون، متحرر إىل حد اهتامه ابلضالل ورقة  أديب ذو  إذن  اجلاحظ 
والعبث، أما الشيخ عبدالقاهر فنحوي ابرع، وأديب وانقد متذوق للشعر، ومتكلم على مذهب األشاعرة، ومتفقه على املذهب  

 الشافعي، حمافظ يف فكره وسلوكه.



 Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences 
 

  
 
 

 

 

V
ol

um
e:

 4
   

   
  I

ss
ue

: 6
 

666 

إىل أي حد ظهرت هذه املالمح العلمية والفكرية والسلوكية لعيليمي األدب والبالغة على رأيهما يف اللفظ نذكر ذلك لنرى  
واملعىن؟ لإلجابة على هذا السؤال نلخص ما أوردان من صفات الشخصيتني: فاجلاحظ أديب معتزَل متحرر، واجلرجاين حنوي أشعري  

الغالبة، و  الصنعة  الثالثة:  العلمي، ونظرهتما  حمافظ، فهذه الصفات  إنتاجهما  أثر يف  العملي كان هلا  الكالمي، والسلوك  املذهب 
لقضااي األدب ونظم القرآن وإعجازه ، فنظرة األديب وقراءته للنصوص غري نظرة النحوي، وظهر هذا واضحاً يف توجيه اإلعجاز  

النظم، ولكنهما اختلفا يف طريقة تفسريه، وظهر هذا  القرآين على الرغم من اتفاق الرجلني على الوجه الذي اختاراه لإلعجاز، وهو  
أكثر وضوحاً يف ردود الشيخ عبدالقاهر على القاضي عبداجلبار املعتزَل، وال شك أن اجلاحظ يفسر النظم على طريقة القاضي، وقد 

شعري، مستخدماً كل ملكاته  استفاد الشيخ عبدالقاهر من املصطلح النحوي يف شرح النظم وتوجيهه ابلطريقة اليت تتفق ومذهبه األ
احلجاجية وقدراته العلمية إلثبات أن النظم للمعاين النحوية وليس لأللفاظ، كما قال القاضي عبداجلبار، وكما هو التفسري السائد  

نظم، بدافع  للنظم، ال شك أن الشيخ عبدالقاهر أكثر استحضاراً ملذهبه األشعري عند مناقشته املباحث املتعلقة ابلقرآن واإلعجاز وال
من سلوكه احملافظ، خبالف اجلاحظ الذي يتبىن أفكاراً متحررة، ويعطي للعقل مساحة أوسع يف قراءته للنصوص الدينية وتفسريها،  

 فهو على رأس فرقة كالمية تقوم على هذه األفكار.
عىن؟ وهل كان ما قرره اجلرجاين وبعد، أين اتفق اجلرجاين مع اجلاحظ؟ وأين اختلفا؟ وما موقع كل منهما من قضية اللفظ وامل

وأكد عليه يف سياق نظرية النظم اليت دار حوهلا كتابه )دالئل اإلعجاز( على األقل ))ردَّ فعل للرأي الذي اندى به اجلاحظ، وهو 
غالياً يف تقدير وهل كان اجلاحظ بقوله هذا مغالياً يف تقدير اللفظ، كما كان عبدالقاهر م  (25) أن املعاين مطروحة يف الطريق...((؟

لكي نتصور املوضوع على حقيقته البد من وضع نص اجلاحظ يف سياقه وسباقه الذي ورد فيه، فقبل هذا الكالم مباشرة    (26) املعىن؟
، ونفى عنهم عصوره وأغراضهرّد اجلاحظ على من ))يبهرجون أشعار املولدين، ويستسقطون من رواها(( ويصنفون الشعر حبسب  

وبعد ذلك مباشرة قال: ))وأان    (27)فلو كان هلم بصر ابلشعر لعرفوا ))موضع اجليد ممن كان، ويف أي زمان كان((  البصرية ابلشعر،
أن كلف رجالً حىت أحضره دواة    -وحنن يف املسجد يوم اجلمعة -رأيت أاب عمرو الشيباين، وقد بلغ من استجادته هلذين البيتني  

 مها:والبيتان  (28) وقرطاساً، حىت كتبهما له((
 ؤاُل الرجالـفإمنا املوُت س   وال حتسنبَّ املوتي موتي البلى       

 كـالمها مـوت ولـكنَّ ذا         أفضع من ذاك لذلِّّ السؤال
وذهب الشيخ إىل استحسان املعىن، واملعاين مطروحة يف الطريق، يعرفها العجمي والعريب، والبدوي والقروي، واملدين، وإمنا  

الوزن، وختري اللفظ، وسهولة املخرج، وكثرة املاء، ويف صحة الطبع، وجودة السبك؛ فإمنا الشعر صناعة، وضرب من  الشأن يف إقامة 
ولو سألنا: ما الذي استحسنه أبوعمرو الشيباين يف البيتني، ومل يستحسنه اجلاحظ؟ لوجدان أن   (29) النسج، وجنس من التصوير.((

خلصها البيتان أبلفاظ مباشرة، يفهمها الناس بكل فئاهتم، وهلذا الغرض استخدمهما خطيب    األول نظر إىل الظاهرة االجتماعية اليت
اجلمعة، واستحسان هذا النوع من الشعر مذهب احملافظني من رواة الشعر ونقاده، ومن مذهبهم أيضاً استهجان شعر املولدين، 

ّدم رأيه يف طبيعة الشعر ومعايري جودته، فهو يناصر الفن والصنعة، وقياس جودة الشعر مبعيار القدامة واحلداثة الذي أنكره اجلاحظ، وق
ويصف هذا املذهب أبنه يوازن بني األلفاظ ودالالهتا، ويتخري الصور الشعرية املعربة عن املعىن أبساليب فنية موحية ومؤثرة، فالشعر  

نسجه، ليتمثل فيه اجلمال واإلمتاع والتأثري، فما  فن ال يهدف إىل إيصال املعىن وحسب، بل يسبك الكالم ويصوغه، ويعىن حببكه و 
وهو املذهب الغالب عند رواة الشعر ونقاده يف عصر اجلاحظ أنكره اجلاحظ هو جتريد الغرض واملضمون من مجالية الصنعة الفنية،  

ان اجلاحظ ينتمي إىل مدرسة  الذي اتسم ابحملافظة وتغليب األهداف والقيم االجتماعية والدينية على القيم اجلمالية والشكلية، وك 
تدعو إىل التحرر من قيود هذه احملافظة، وهذا االجتاه يشبه أن يكون صورة من صور الشكالنية يف بداية القرن العشرين اليت ظهرت  

ر النقاد  كرد فعل ألدجلة األدب وتسخريه لرتويج الفكر االشرتاكي يف روسيا، ومذهب اجلاحظ هذا راج يف القرون التالية وتبناه أكث
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أيّده، ووقف ومقاصده الكالمية، فحاسته الذوقية،  وأهل األدب والبالغة، ومنهم الشيخ عبدالقاهر الذي وجد فيه ما ينسجم مع  
عند ))غلط من قّدم الشعر مبعناه، وأقل االحتفال ابللفظ،...يقول: "ما يف اللفظ لوال املعىن؟ وهل الكالم إال مبعناه! فأنت تراه ال 

واحلكمة واألدب غرضان ومضموانن كالذي الحظه أبوعمرو الشيباين يف   (30)شعراً حىت يكون قد أُودع حكمة وأداب...((يقدم  
البيتني السابقني، ودعم رأي اجلاحظ فذكر أمثلة أخرى تؤكد هذا املفهوم املضموين االجتماعي للمعىن، فروى عن البحرتي حني  

، وخالف أاب العباس ثعلباً، وقال عنه: ))فما رأيته انقداً للشعر، وال مميزاً لأللفاظ، ورأيته سئل عن مسلم وأيب نواس، ففضل أاب نواس
فقد رأى البحرتي يف مذهب ثعلب يف تقومي الشعر ونقده ما رآه اجلاحظ يف   (31) يستجيد شيئاً وينشده، وما هو أبفضل الشعر((

البيتني اللذين استجادمها ثعلب جندمها من قبيل بييت الشيباين، ومها قول    أيب عمرو، وأيده اجلرجاين، كما أيد اجلاحظ، وإذا طالعنا
 :احلارث بن وعلة 

 يُبين سهمي ـُت يصـفإذا رمي     ي           ـقومي هم قتلوا أُميمي أخ
 ولئن سطوُت ألوهِّنينَّ عظمي        فلئن عفوُت أليعُفوينَّ جلالً          

يقع العدوان حني  يعربان عن  عند   فهما  واملعيب  النفس،  بني خيارين كالمها صعب على  اإلنسان  فيجعل  األقربني،  من 
اجلرجاين ليس األدب واحلكمة، أو املضمون االجتماعي واألخالقي، فهذه املضامني هلا فضيلة على غريها إذا عملت فيها يد الصنعة،  

ونه ابخلامت والسوار ومعدهنما من الفضة والذهب، ويشرح وأخرجتها يف صور شعرية حسنة، ويزيد األمر وضوحاً بتشبيه الشعر ومضم
وجه الشبه بني احلالتني بقوله: ))وكما أان لو فضلنا خامتاً على خامت أبن تكون فضة هذا أجود، أو فصه أنفس، مل يكن تفضيالً له 

  ( 32) له من حيث هو شعر أو كالم.((من حيث هو خامت، كذلك ينبغي إذا فضلنا بيتاً على بيت من أجل معناه، أن ال يكون تفضيالً  
إنكاره على من  فيذكر  بكالم اجلاحظ وكتبه على فساد هذا املذهب،  بـ"معناه" إال غرضه وموضوعه، وهنا يستشهد  وال يقصد 

  (33) يبهرجون أشعار املولدين، مث يذكر قصته مع أيب عمرو الشيباين اليت ذكر تفصيلها يف "احليوان"، وأشار إليها يف "البيان والتبيني"
احظ ابلتشدد سوَّغ تشدده بتعظيم اخلطأ ))وأنه يفضي بصاحبه إىل أن ينكر اإلعجاز، ويبطل التحدي من  وبعد أن وصف كالم اجل

حيث ال يشعر(( فاجلرجاين ال ينسى أن يستحضر مقصده الكالمي من البحث، وهو اإلعجاز، ألن قصر املزية على املعىن مبعىن  
فجّل املضامني اليت وردت   (34) ن يكون يف الكالم معجز من هذه اجلهة املضمون والغرض يذهب بفضيلة الفصاحة والبالغة، ويبطل أ

يف القرآن هلا ما مياثلها يف الكتب السابقة، وإمنا فاقها القرآن بنظمه، كما هو اختيار اجلاحظ والشيخ عبدالقاهر ومجهور علماء  
 اإلعجاز. 
هي األغراض واملعاين العامة اليت يشرتك يف معرفتها يف أن املعاين املطروحة يف الطريق عند اجلاحظ وعبدالقاهر  إذن  شك  ال

 ة، وهي غري املعاين اليتيالقروي والبدوي، بل العريب واألعجمي، وهي يف متناوهلم مجيعاً، وما كان هذا شأنه لن تكون له فضيلة ومز 
 -أعزك هللا–وليس أحد من الشعراء قصدها الصوَل مثالً وهو يثين على شعر أيب متام وما فيه من صور شعرية مبتكرة، إذ يقول: ))

ة فيها، وقصرمها  يحصر اجلرجاين الفضيلة واملز وغري املعاين اليت   (35)يعمل املعاين وخيرتعها ويتكئ على نفسه فيها أكثر من أيب متام((
بلفظه ال مبعناه، هو    عليها، وأعاد الكالم وأبداه يف التأكيد على ذلك، واللفظ الذي امتدحه اجلرجاين هنا، وأقر أبن فضل الشعر 

غري اللفظ الذي سلبه كل فضيلة وميزة يف سائر كتابه "الدالئل"، فقد رأيناه يستنكر قول القائل: ))ما يف اللفظ لوال املعىن؟ وهل 
وهل    الكالم إال مبعناه؟(( مث يقرر هذا الكالم نفسه ويؤيده لفظاً يف موضع آخر بقوله: ))هل كانت األلفاظ إال من أجل املعاين؟

هي إال خدم هلا، ومصرَّفة على حكمها؟(( ومعىن يف سائر الكتاب غري الصفحات القليلة اليت أشاد فيها ابللفظ وأنكر فضل املعاين، 
ولكون هذه املسألة حتظى أبمهية كبرية لدى اجلرجاين، مل يرتك هذا االختالف يف مفهوم املعىن لالجتهاد والتأويل، فنص عليه حني  

التعبري عن املعىن الواحد بعبارات متعددة، إذ البّد حينئذ من تعدد املعىن أيضاً، فأجاب على ذلك بقوله: ))إّن قولنا  تعرض ملسألة  
 ( 36) )املعىن( يف مثل هذا يراد به الغرض((
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والصفات هي: بل وضع مقابله مجلة من الظواهر    -كما فعل اجلرجاين–مل يضع اجلاحظ )اللفظ( مقابل املعىن )الغرض(  
"إقامة الوزن، وختري اللفظ، وسهولة املخرج، وكثرة املاء، وصحة الطبع، وجودة السبك" مث اختزهلا بقوله: ))إمنا الشعر صناعة، وضرب 
من النسج، وجنس من التصوير(( ويف هذه العبارة املختزلة جعل الصناعة مقابل املعىن )اخلام( أو الغرض، فالضرب من النسج، 

القدماء هي الفن، وهذا املعىن هو الذي عرب عنه الشيخ  واجلنس م التصوير تشبيهان يوضحان صناعة الشعر، والصناعة بلغة  ن 
يُعربَّ عنه سبيُل الشيء الذي يقع  التصوير والصياغة، وأن سبيل املعىن الذي  عبدالقاهر بقوله: ))ومعلوم أن سبيل الكالم سبيُل 

وهذا فهم دقيق لكالم اجلاحظ انطلق منه اجلرجاين لشرح  (37)ُيصاغ منهما خامت أو سوار(( التصوير والصوُغ فيه، كالفضة والذهب
نظريته يف النظم الذي عرب عنه ابللفظ يف هذا املوضع، وهو صياغة الكالم املعربِّّ عن املعىن )الغرض( واتفق الرجالن على تشبيهه  

رحه نزعتان: األوىل حنوية من أثر الصنعة الغالبة عليه، والثانية كالمية،  ابلنسج والتصوير، ولكنه حني شرح مفهومه للنظم، ظهر يف ش
بدافع من مذهبه األشعري، واألوىل وسيلة استعان هبا، والثانية هدف بذل كل مساعيه للوصول إليه، وكان هلذه النزعة الكالمية 

ه الستخدام كل قدراته احلجاجية إلبعاد اللفظ الذي حضور قوي يف موضوع النظم لتعلقه ابلقرآن الكرمي وحقيقته وإعجازه، مما دفع
يفسر به املعتزلة طبيعة القرآن، ويقولون بناء على ذلك أبنه خملوق، كما جيعلونه مناط الفصاحة اليت يفسرون هبا اإلعجاز، ومها من  

ا جيري يف طريقهما أوصاف راجعة مسائل اخلالف بني املعتزلة واألشعرية، وهو يؤكد إبصرار على ))أن الفصاحة والبالغة وسائر م
وهكذا بني أن النظم الذي تعارف الناس على أنه يكون يف   (38)إىل املعاين، وإىل ما يُديلُّ عليه ابأللفاظ دون األلفاظ أنفسها((

األلفاظ، يرى هو أنه ال يكون إال يف املعاين، وأن النسج، والوشي، والنقش، والصياغة، اليت استعريت للنظم هي ))أمور وأوصاف 
بل برتتيب معانيه يف النفس، ))وأنك إذا   فنظم الكالم ال يتم برتتيب ألفاظه يف النطق أو الكتابة،  (39)تتعلق ابملعاين دون األلفاظ((

فرغت من ترتيب املعاين يف نفسك، مل حتتج إىل أن تستأنف فكراً يف ترتيب األلفاظ، بل جتدها ترتتب لك حبكم أهنا خدم للمعاين، 
معارض جتلو هبا العرائس، فال هي أجساد تظهر هبا املعاين من عامل الضمائر إىل عامل الوجود، وال هي  (40) واتبعة هلا، والحقة هبا((

ما هي إال خدم للمعاين تتبعها راغمة، ال يبذل من أجلها جهد وال عناية وال فكر، بل نسبتها إىل املعاين كنسبة اخليال إىل األشياء 
 (41)احلقيقية، كما ورد يف وصفه للقائلني أبن النظم يكون يف األلفاظ: ))مثُلهم مثُل من يرى خيال الشيء فيحسبه الشيء((

مل يسبق ألحد قبل اجلرجاين أن وصف األلفاظ هبذا الوصف، ومل يتبعه على هذا إال قليل ممن خلصوا كتابيه أو أتثروا هبما  
الذين وقفوا يف الطرف املقابل مثل اإلمام الرازي والزملكاين، واألكثرون على مذهب الصياغة الذي ال يفصل بني اللفظ واملعىن، و 

: ))اعلم أن ، كما يوحي بذلك ظاهر كالمهابن خلدونكثر من الذين وقفوا معه، وقد يكون أحدهم العالمة لرأي اجلرجاين ليسوا أ
إمنا هي يف األلفاظ، ال يف املعاين، وإمنا املعاين تبع هلا، وهي أصل، فالصانع الذي حياول ملكة الكالم   -نظماً ونثراً –صناعة الكالم 

فهو ينسب لأللفاظ ما نسبه اجلرجاين للمعاين، وحيكم    (42)لفاظ حبفظ أمثاهلا من كالم العرب...((يف النظم والنثر، إمنا حياوهلا يف األ
بتبعيتها لأللفاظ، وقد يفهم من كالم ابن قتيبة كذلك تفكيك النص الشعري إىل ألفاظ ومعاٍن، إذ قسم الشعر بناًء على ذلك إىل  

لفظه وجاد معناه(( لفظه(( ))وضرب منه جاد معناه  يقابل  أربعة أضرب: ))ضرب منه حسن  ه ))ضرب منه أتخر معناه وأتخر 
 وقصرت ألفاظه عنه(( ويقابله ))ضرب منه حسن لفظه وحال، فإذا أنت فتشته مل جتد هناك فائدة يف املعىن، كقول القائل:

 وملّا قضينا من مىًن كل حاجة       ومّسح ابألركان من هو ماسح ]...األبيات[ 
أحسن شيء خمارج ومطالع ومقاطع، وإن نظرت إىل ما حتتها من املعىن وجدته: "وملا قطعنا أايم مىن،   -كما ترى–هذه األلفاظ  

 (43) واستلمنا األركان، وعالينا إبلنا األنضاء، ومضى الناس ال ينتظر الغادي الرائحي، ابتدأان يف احلديث، وسارت املطي يف األبطح.((
قراءة أخرى هلذه األبيات، حيلل فيها نظمها ويقف عند االستعارات والتشبيهات، وحييل ما فيها من ُحسن إىل    غري أن اجلرجاين له

ويستنكر ثناء أمثال ابن قتيبة   (44)املعاين ))من غري أن يكون لأللفاظ يف ذلك نصيب، أو يكون هلا يف التحسني تصعيد وتصويب((
ينبغي أن نالحظ هنا أن ابن قتيبة ذكر املعىن الغرض، واجلرجاين حتدث عن معاين النظم على األلفاظ وإحالة الفضل واملزية هلا، و 

 اليت يعّدها ابن قتيبة وغريه ألفاظاً، وهي يف رأي الشيخ عبدالقاهر معاٍن حنوية.
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ه ومزيته، لقد سلك اجلرجاين كل سبيل للتقليل من شأن اللفظ لكي ال يبقيي لدعاة فصاحة اللفظ ما حيتجون به على فضيلت
واستعان مبعرفته الواسعة للنحو لالستدالل على أن الذين ))جيعلون األلفاظ زينة للمعاين وحلية عليها، أو جيعلون املعاين كاجلواري،  
واأللفاظ كاملعارض هلا،...وجيعلون املعىن ينبل به ويشرف(( يفخمون أمر اللفظ وينحلونه فضالً وشرفاً ليس له، ألهنم يتومهون أن 

ستعارات والكناايت هي ألفاظ تزين املعىن وتقوم مقام املعارض للمعاين الوضعية، والصواب عنده أهنا معاٍن اثنية، وأهنا هي اليت اال
 تتمثل ابجلواري، وأن اللفظ املنطوق، ال بوصفه لفظاً بل بوصفه املعىن األول هو املِّعرض الذي يكسو املعىن الثاين، وبلفظه: ))واملعاين 

نظرية اجلرجاين يف ف  (45)اليت يومأ إليها بتلك املعاين ]اأُلول[ هي اليت ُتكسى تلك املعارض، وتُزين بذلك الوشي واحللي((الثواين  
النظم تقوم على التفريق بني معاين األلفاظ ومعاين النحو، فالنظم عنده ))هو توخي معاين النحو وأحكامه وفروقه ووجوهه، والعمل  

وطبق ذلك على سورة الفاحتة، مبيناً أنه ال يريد من )احلمد( معناه اللغوي  (46)معاين النحو معاين ألفاظ(( بقوانينه وأصوله، وليست
بل يريد معناه النحوي وهو االبتداء، ويف )هلل( يريد كونه خرباً، وهو يريد من ذلك توسيع مساحة املعىن، وتضييق جمال اللفظ يف 

يه، وأوَّل كالم السابقني، ومنهم اجلاحظ، لتستقيم مع تفسريه للنظم، وحنن نرى أن اجلرجاين  نظريته اليت خالف هبا كثرياً من معاصر 
ويقول يف   (47)ن عبدالقاهر سار على خطا اجلاحظ، ونقل مصطلحه يف التصوير((إاحناز عن طريق اجلاحظ، وخنالف من يقول: ))

))فاجلرجاين من أنصار الصورة أو األسلوب، أو الصياغة، أي إنه كاجلاحظ الذي مل ينكر اللفظ وال املعىن، وإمنا أرجع   :موضع آخر
 (48)امليزة إىل الصياغة األدبية، وبذلك يلتقي الرجالن يف فكرة النظم، فال اجلاحظ من أنصار اللفظ، وال عبدالقاهر من أنصار املعىن((

آخرون ممن وقفوا على كالم اجلرجاين وهو يقارن ويوازن بني املعاين العامة مبعىن األغراض، واليت وصفها ابلغفل    ومثل هذا الكالم قاله
الساذجة العامية، واملعىن الذي ))عمد إليه البصري بشأن البالغة وإحداث الصور يف املعاين، فيصنع فيه ما يصنع الصَّنيع احلاذق،  

   ( 49)يف العمل، ويبدعي يف الصياغة(( وحكموا على ))أنه عندما يذكر اللفظ إمنا يعين الصياغة والتصوير((حىت يُغرب يف الصنعة، ويُدِّقَّ  
إذ لو صح هذا احلكم سيرتتب عليه إنكار اجلرجاين ألي فضل أو شرف أو ميزة للصياغة والتصوير؛ ألن هذا رأيه يف اللفظ يف سائر  

يف مقابل املعاين العامة أو األغراض، وقد وضحنا هذا املفهوم للمعىن واللفظ يف املوضع   الكتاب، وإمنا عىن ابللفظ الصياغة والتصوير
الذي وردا فيه من كتاب الدالئل، وهبذا املفهوم شرح مقولة اجلاحظ الشهرية: ))املعاين مطروحة يف الطريق(( وأيدها، ووضع هذا  

ها العريب والعجمي والقروي والبدوي، ويف هذا املوضع فقط، وقلنا أن املفهوم للفظ يف مقابل املعاين العامة اليت يشرتك يف معرفت 
فنية  اجلرجاين فهم أن اجلاحظ أراد ابملعاين واأللفاظ مفهوماً خاصاً نعرفه اليوم بثنائية الشكل واملضمون، وعزز رأيه يف أمهية الصياغة ال

بلفظه، ال مبعناه، وأنه إذا عدِّمي احلسني يف لفظه ونظمه، مل  يف الشعر، وقال هناك عن اجلاحظ وكالمه: ))فأعلميكي أن فضل الشعر  
لكنه حني انتقل إىل التفصيل يف سياق نظريته يف النظم، فكك الصورة، وأبعد منها اللفظ،     (50)يستحق هذا االسم ابحلقيقة.((

ما قاله يف النص السابق يف مواضع   أما اجلاحظ فقد أكد - كما قلنا–وغّلب املعىن حىت طغى على اللفظ والنظم، ولدوافع كالمية 
، (51) أخرى، مبيناً أن العالقة بني املعىن واللفظ هي عالقة الروح ابجلسد، واحملتوى ابلوعاء الذي حيويه، واجلواري ابملعارض اليت تزينها

 قسيم.وهذه الصور جمتمعة تصف مذهب الصياغة اليت متزج بني عنصري الكالم يف وحدة عضوية ال تقبل الفصل والت
استنتج األستاذ حممود شاكر من قراءته لدالئل اإلعجاز مث أسرار البالغة أن انتصار الشيخ عبدالقاهر للمعاين كان بدافع رّد 
الفعل على استبداد األلفاظ يف عصره، يقول: ))ومن فاحتته يتنسَّم القارئ أن دولة األلفاظ كانت قد حتكمت يف عصره، واستبدت 

ويشارك األستاذ حممد مندور يف التماس   (52)حياول بكتابه أتييد املعاين ونصرها، وتعزيز جانبها وشدِّ أسرها.((على املعاين، وأنه  
: ))ولكننا -بعد أن يالحظ التفاته على اللفظ، ليقرر أن النظم يف املعاين وليس األلفاظ-العذر والتسويغ للشيخ عبدالقاهر، ويقول 

أن نقبل منه هذ  -يف احلق- اللفظية يف ذلك احلني، وحماربة  نستطيع  للمسألة نظرة اترخيية، فذكران طغيان  إذا نظران  ا االحتيال، 
  (53) يذكر ذلك التكلف الثقيل الذي ظهر عند أنصار البديع يف الشعر، مث امتد إىل النثر.((  -ال ريب -عبدالقاهر هلا بكل قواه، وكلنا  

نت أكثر حتكماً ابلساحة الفكرية والعلمية، وكان العلماء ينقسمون حبسب انتماءاهتم  وحنن نرى أن دولة الفِّريق والتيارات الكالمية كا
وتوجهاهتم الكالمية، وكان الشيخ عبدالقاهر يف صميم هذه اخلارطة الفكرية، وحيمل أسلوبُه غباري هذه األجواء املشحونة ابخلالف 
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على خمالفيه، مما يشي أبن األمر أبعد من خالف يف وجهات والصراع واجلدل، فهو يستخدم مفردات التضليل والتجهيل يف الرد  
النظر يف مسائل علمية يف اللغة أو النقد واألدب، مث إن القائلني بشرف األلفاظ مل يكونوا سوى صدى لصوت اجلاحظ ومرددين  

فهو يف الدالئل مثالً حيشد كل  ملقولته اليت انضم هو كذلك لرتديدها وأتييدها، مما يقلل من شأن هذا التفسري لدوافع اجلرجاين،  
قدراته يف االحتجاج ملذهبه األشعري، ويقسو يف الرد على خمالفيه من أهل النظر، أو أنصار اللفظ، وهو أمر ملحوظ على الرغم من  

حتييد  حرصه على إخفاء دوافعه الكالمية، وإظهار اجلانب العلمي من مسائل اخلالف، ولعله ليس بعيداً عن هذا السياق حماولته  
اجلاحظ، وأتويل كالمه حني يكون ظاهره خمالفاً ملقوالته، فقد بدا لكثريين أن كالمه مل يكن سوى رد فعل على ما عّدوه عناية مبالغاً  
فيها من اجلاحظ ابأللفاظ، وحنن نستبعد هذا، فلعل الذين رأوا ذلك الحظوا انتماء اجلاحظ إىل التيار االعتزاَل الذي يشري إليه،  

القاضي عبداجلبار، بل نالحظ إشادته ابجلاحظ يف مواضع من الدالئل، ويف األسرار ويُعرِّ  ض مبقوالته، ويلمز بعض رموزه، مثل 
 .(54) يضرب به مثالً للعارفني جبواهر الكالم 

 
 املعىن والداللة والغرض

الذي  كثريون كأيب هالل العسكريقلنا أن الشيخ عبدالقاهر أيد مقولة اجلاحظ اليت أسقطت شأن املعاين، وسبقه إىل هذا  
الذي أعاد كالم اجلاحظ بتصرف يسري حني قال: ))اعلم أن املعاين مطروحة نصب   ، وأيب القاسم األصفهاين(55) كرر كالمه بلفظه

ثرة املاء، وجودة  العني، وجتاه اخلواطر، يعرفها انزلة الوبر وساكنة املدر، والقرائح تشرتك فيها، وإمنا املعىن يف سهولة خمرج اللفظ، وك
وغريهم، وهؤالء مجيعاً فهموا مراد اجلاحظ، وعرفوا ماذا يريد ابملعاين، ويدل على   (58) واآلمدي  (57) هـ(337وقدامة )ت  (56)السبك((

(  إىل هؤالء، وتصرحيه: ))إّن قولنا "املعىن" يف مثل هذا يراد به الغرض( -وهو أكرب مناصري املعىن-  الشيخ عبدالقاهر ذلك انضمام
، ويستنتج من هذا أن ثنائية اللفظ واملعىن كانت هلا استعماالت متعددة، وأن السياق والقرائن هي (59)ومسّاه تساحماً يف موضع آخر

اليت تعني املراد منه، وال يعين هذا أن مجيع العلماء بعد اجلاحظ واجلرجاين فهموا هذا االختالف يف دالالت اللفظ واملعىن بدليل أن  
قزويين مل يدرك مراد اجلرجاين، وأظهر تناقضه، وأتوَّل كالمه للجمع بني تفضيله للفظ يف موضع أو موضعني من الدالئل، اخلطيب ال

 وتفضيله املعىن يف سائر الكتاب.
ىن" ل اجلرجاين مبثالني يؤداين غرضاً واحداً هو التشبيه، فبعد قوله: ))إن قولنا "املعولتوضيح الفرق بني مفهومني للمعىن مثَّ 

يف مثل هذا يراد به الغرض(( وضح ذلك مبثال فقال: ))حنو أن تقصد تشبيه الرجل ابألسد، فتقول: "زيد كاألسد" مث تريد هذا  
 املعىن "بعينه" فتقول: "كأّن زيداً األسد" فتفيد تشبيهه أيضاً ابألسد، إال أنك تزيد يف معىن تشبيهه زايدة مل تكن يف األول، وهي أن

شجاعته ... حبيث ال يتميز عن األسد...وإذا كان هذا كذلك، فانظر هل كانت هذه الزايدة، وهذا الفرق إال مبا  جتعله من فرط  
ي يف نظم اللفظ وترتيبه، حيُث قُدِّم "الكاف" إىل صدر الكالم، ورُكِّبت مع "أنَّ"...(( ويف هذه الزايدة مزية وأتثري يف املعىن   (60)تـُُوخِّّ

املعىن الذي استوت فيه اجلملتان "الغرض" واملعىن الذي اختلفت فيه اجلملتان "معىن   ىمسَّ و آخر جديداً،    نفسه، دون أن يكون معىن
يكون كالم الشيخ اجلرجاين عن املعاين اليت توديع حكمة وأدابً وتشبيهاً، كالماً عن األغراض واملعاين العامة اليت يستوي  وهبذا  النظم"  

قيمة هلا وال فضيلة، واملعاين اليت تنتج عن فروق النظم ودقائقه هي اليت يتفاوت فيها الكالم فيفضل  يف معرفتها الناس مجيعاً، فال  
الشيُء   يفوقي  املزيُّة، حىت  وتكثـُُر  الفضُل،  يعظُم  مث  الصياغةي،  والصياغُة  النسجي،  والنسُج   ، التأليفي والتأليُف  النظمي،  نظرييه ))النظُم 

 تتفاوت القيُم التفاوتي الشديدي...حىت ينتهيي إىل حيُث تنقطع األطماُع، وحتسيُر الظنون، وتسقط  واجملانسي له درجاٍت كثرية، وحىت
وهذه املعاين عنده تفضل األلفاظ، بل ليس لأللفاظ معها إال أن تكون خادمة هلا، فهي    (61)القوى، وتستوي األقدام يف العجز.((

لفاظ إىل جانبها فضل وال مزية، ويف هذا اختلف مع معاصريه وسابقيه، أو  روح الكالم وجسده، وهي العرائس واملعارض، ليس لأل
ل كالمهم، ليتفق مع فكرته، واهتم خمالفيه ابجلهل، والتعلق ابحملاالت، ذلك أهنم ))جهلوا شأن الصورة، فإذا وجدوا كالمني يف أوَّ 
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لماء يف كل ما نسبوا فيه الفضيلة إىل "اللفظ" على  "غرض" واحد، وفضل أحدمها اآلخر، عزوا الفضيلة للفظ، و))محلوا كالم الع
ال يعنون ابللفظ ))نطق اللسان، وأجراس احلروف، ولكن جعلوا "كاملواضعة" فيما بينهم أن يقولوا "اللفظ"   -يف رأيه–ظاهره(( وهم  

يث قال: ))وذهب الشيخ إىل  وهم يريدون الصورة اليت حتدث يف املعىن، واخلاّصةي اليت حدثت فيه، ويعنون الذي عناه اجلاحظ ح
واملواضعة االصطالح، وهو يعين أن القدماء اصطلحوا على وضع    (62)استحسان املعاين...وإمنا الشعر صياغة وضرب من التصوير((

ني غري  اللفظ للداللة على "صورة املعىن"، واللفظ هبذا االصطالح يقابل "املعىن" مبعىن الغرض، وكل من اللفظ واملعىن هباتني الداللت
اللفظ واملعىن اللذين استخدمهما يف تفسري النظم، فاللفظ يف االصطالح األول هو كل شيء، ألنه يعين الصياغة وصورة املعىن، وهو  
الصنعة الفنية، أو الشكل الفين للكالم، يف حني مل يبقِّ له اجلرجاين أي فضل أو ميزة يف االصطالح الثاين، فهو خادم واتبع للمعىن، 

االصطالح األول، وله كل املزية    ف للكالم أية فضيلة أو مزية، واملعىن على العكس متاماً، مبتذل ومطروح يف الطريق يف وال يضي
والفضل يف االصطالح الثاين، وسبب اللبس كما اتضح لنا القصور يف املواضعة أو االصطالح، فقد قصَّر املصطلح لديهم عن تغطية  

وبتوفر املصطلحات يف لغتنا األدبية اليوم، ينكشف اللبس، وتتضح الصورة، فاصطالح اجلاحظ    املساحة الواسعة للمعىن واللفظ،
للمعاين واأللفاظ ليس سوى الشكل واملضمون، ليستقل اللفظ واملعىن بداللتهما يف النظم، ويف هذه املساحة نبحث عن رأي العلماء  

، ورائدهم يف ذلك اجلاحظ، أما الشيخ عبدالقاهر فقد انفرد إبعالء يف اللفظ واملعىن، وقد رأينا أن معظمهم على مذهب الصياغة 
 شأن املعىن، واحلط من قيمة اللفظ، تعزيزاً ملقوالت كالمية تتعلق ابلقرآن واإلعجاز حبسب فهمه لفرقته األشعرية.

املعىن والداللة، والذي يغري   والستيفاء الكالم على منظومة اللفظ واملعىن يف تراث اللغة العربية وبالغتها، مند الكالم إىل
هما هبذا احلديث كالم اجلرجاين عن املعىن ومعىن املعىن، أو املعاين اأُلويل واملعاين الثواين، ففي سياق كالمه عن اللفظ واملعىن وتشبيه 

" فكىّن وعّرض، ومثَّل  ابملعارض واجلواري، يقول: ))فاعلم أهنم يصفون كالماً قد أعطاك املتكلم أغراضه فيه من طريق "معىن املعىن
واستعار، مث أحسن يف ذلك كله وأصاب،...وأّن املِّعريض وما يف معناه ليس هو اللفظ املنطوق به، ولكن معىن اللفظ الذي "دليلت"  

قي املعىن  ونقف عند املعىن األول واملعىن الثاين والداللة، ونسأل: ملاذا ال خنصص كل معىن ابسم، فنب  (63)به على املعىن الثاين...((
على رأي الشيخ – األول على إطالقه، وخنصصه مبا دل عليه اللفظ بذاته، ونسمي املعىن الثاين الذي دّل عليه اللفظ، أو معىن اللفظ  

ابلداللة، فيكون لدينا كالم له معىن فقط، وكالم له معىن وداللة، كالعبارات اليت تتضمن استعارات وكناايت يف حدود  -عبدالقاهر
يان، واألساليب اخلربية واإلنشائية اليت خترج عن احلقيقة أو الظاهر إىل معاٍن سياقية، أو جمازية، أو حالية، مبعىن خرجت من علم الب

مقتضى الظاهر إىل مقتضى احلال، وتكون الداللة شاملة لكل هذه الدالالت، اجملازية والكنائية واحلالية، وبعبارة أخرى كل املعاين  
دالَل، أو عدول عن األصل، فعبارة مثل: "فالنة طويلة اجليد" فيها معىن فقط، أما عبارة: "فالنة بعيدة مهوى  اليت فيها انزايح  

القرط" فتؤدي املعىن نفسه ولكن عن طريق الداللة ال عن طريق اللفظ، إذ معناها بعد املسافة بني األذن والكتف، وداللتها طول  
تعريف الكناية يشري إىل هذا االصطالح، فقوله: ))أن يريد املتكلم إثبات معىن من املعاين،  الرقبة، وكالم الشيخ عبدالقاهر وغريه يف

 (64)فال يذكره ابللفظ املوضوع له يف اللغة، ولكن جييء إىل معىن هو اتليه ورِّدفه يف الوجود، فيومئ به إليه، وجيعله دليالً عليه.((
دّل عليه اللفظ بذاته ابلوضع اللغوي، والثاين دلَّ عليه ال بذاته بل ابالستعمال،   يشري بوضوح إىل وجود مستويني من املعىن، األول،

، وأشار إىل هذا حني قارن بني الكالم "املفسَّر" وتفسريه، فقال: ))الداللة يف املفسَّر "داللة معىن ابلذات وليسابلداللة فهذا املعىن 
هـ(  651وهذا وجه تفضيل املفسَّر على التفسري، وذكر هذا ابن الزملكاين )ت  (65) على معىن"، ويف التفسري "داللة لفظ على معىن((

)خرج زيد وعمرو( وإما مستفاد من داللة معناه، ومدار هذا الضرب على الكناية   أيضاً بقوله: ))كل كالم معناه، إما مستفاد منه، كـ
وهذا عني ما  (66)ا معىن، واملعىن األول معىن معىن اللفظ.((واالستعارة والتمثيل، كما إذا قلت يف املرأة: )هي نؤوم الضحى( ...فهذ

 قاله اجلرجاين، وإذا اصطلحنا على استعمال "الداللة" للمعىن الثاين "معىن املعىن" نتفادى التكرار، فضالً عن الدقة يف الداللة. 
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