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Abstract: 

This research aims to shed light on the problem of the 

relationship of the word with the meaning in the Islamic rhetoric 

field, because it is the basic epistemological linguistic problem 

that occupied the forefront in the rhetoric cognitive system, and it 

has worked to crystallize it since the era of codification, as this 
dilemma was a subject of dispute among scholars with their 

various references in the deliberative Islamic field, but in the 

history of mankind as a whole, which extends through times and 

epochs, this problem was raised in the Greek era by the poles of 

Greek philosophy as an integral part of the study of ontology, as 
the philosophy of language that concerned itself with language in 

its general and abstract concept was not a self-contained 

philosophy for them. Pioneers of Greek philosophy who are 

credited with developing linguistic and logical studies. 

It has been associated with Islamic thinkers, especially among 

jurists, with understanding the Qur’anic text and determining its 
true and intended meaning, which requires that the truth 

matches between human understanding or human knowledge on 

the one hand and the intended divine meaning expressed in the 

Qur’anic text on the other hand. They defend it against the anti-

Islam sects, as they add to this problem a metaphysical 
dimension, which is organically related to the issue of "creating 

the Qur'an", and it was not confined to linguistics and forensic 

sciences only, Rather, it was strongly present among the logical 

philosophers who were influenced by Greek philosophy to the 

point of fascination, and the positions of the rhetoricians differed 

according to their different starting points. 
Key words: Pronunciation; The Meaning; Islamic Rhetoric Field; 

Religious Scholars. 

 

 
 

 
 
 
 

 

                                                           

 http://dx.doi.org/10.47832/2717-8293.18.9 

1
  Researcher, High School of Teachers, Algeria, laroussi29n@gmail.com,  https://orcid.org/ 0000-0003-4986-1023 

Research Article                 JULY 2022              Volume: 4              Issue: 4 

Istanbul / Türkiye 
p. 148-161 

Received: 22/04/2022 
Accepted: 16/05/2022 
Published: 01/07/2022 

This article has been 
scanned by iThenticat No 
plagiarism detected 

Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences 
 ISSN: 2717- 8293 

 

 

 

http://www.rimakjournal.com/
mailto:laroussi29n@gmail.com


 Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences 
 

  
 
 

 

 

V
ol

um
e:

 4
   

   
Is

su
e:

 4
 

148 

 إشكالية العالقة بني اللفظ واملعىن يف احلقل البياين اإلسالمي
 

 2اندية لعروسي
 

 :امللخص
يهدف هذا البحث إىل تسليط الضوء على إشكالية عالقة اللفظ ابملعىن يف احلقل البياين اإلسالمي، ألهنا 

الصدارة يف النظام املعريف البياين وهي اليت عملت املشكلة اللغوية االبستيمولوجية األساسية اليت احتلت 
على بلورته منذ عصر التدوين، حيث كانت هذه املعضلة حمل خالف بني العلماء مبختلف مرجعياهتم يف 
اجملال التداويل اإلسالمي، بل يف اتريخ البشرية قاطبة واملمتد عرب األزمنة واألمصار، ولقد أثريت هذه 

انين عند أقطاب الفلسفة اليواننية كجزء ال يتجزأ من مبحث األنطلوجيا، إذ مل تكن املشكلة يف العهد اليو 
فلسفة اللغة اليت هتتم ابللغة يف مفهومها العام واجملرد كفلسفة قائمة بذاهتا عندهم، حيث تناولوا معضلة 

فة اليواننية اللذان  عالقة اللغة ابحلقيقة وعالقتها ابلواقع، ويعترب كل من أفالطون وأرسطو من رواد الفلس
 .كان هلم الفضل يف تطور الدراسات اللغوية واملنطقية

وقد ارتبطت عند مفكري اإلسالم وخاصة عند الفقهاء، بفهم النص القرآين وحتديد داللته احلقيقية 
ية من جهة واملقصودة اليت تستلزم أن تكون احلقيقة عند املطابقة بني الفهم اإلنساين أو املعرفة اإلنسان

واملعىن اإلهلي املقصود املعرب عنه يف النص القرآين من جهة اثنية، وقد ظهر علماء الكالم كمنظرين 
للعقيدة اإلسالمية يدافعون عنها ضد الفرق املناوئة لإلسالم، حيث أضفوا على هذه املشكلة بعدا 

رة  يف علوم اللغة والعلوم الشرعية ميتافيزيقيا، يتصل اتصاال عضواي بقضية "خلق القرآن"،  ومل تكن حمصو 
فحسب، بل كانت حاضرة بقوة عند الفالسفة املنطقيني الذين أتثروا ابلفلسفة اليواننية إىل حد الولع، وقد 
اختلفت مواقف علماء البيان  ابختالف منطلقاهتم، فهناك من أقر أبن العالقة بني اللفظ ومعناه هي 

 .العالقة بينهما اعتباطية حتكمية ليس هلا دليل واقعي أو عقليعالقة طبيعية، بينما هناك يرى أبن 
 .اللفظ، املعىن، احلقل البياين اإلسالمي، علماء األصول الكلمات املفتاحية:

 
  :املقدمة

يعترب هذا املوضوع قدميا متجذر يف الفكر اإلنساين، ضاربة جذوره يف أعماق التاريخ، فال جند من العلماء القدامى من 
فروعها إال وكانت العالقة بني اللفظ واملعىن، قد شكلت  حمور اهتمامه وكانت إحدى أغراضه ومراميه وخاصة يف عين ابللغة و 

الفكر اإلسالمي،  لقد متخضت مشكلة عالقة اللفظ ابملعىن، وأثريت يف جو فكري احتدم فيه اجلدل، واشتدت فيه اخلالفات 
، حيث يعرف بعلم احلجاج غايته تنحصر يف الدفاع عن العقائد اإلميانية الكالمية، إذ كان لظهور علم الكالم الدور احلاسم

ابستعمال اجلدل الفلسفي، إذ وجد لنصرة الدين والذَّب عنه ضد الفرق املناهضة لإلسالم من املشبهة واملبتدعة، وقد اقرتنت 
عهد املأمون الذي اشتهر بتأثره بعلوم تسميته ونشأته مبشكلة عرفت مبحنة "خلق القرآن" اليت أثريت يف العصر العباسي يف 

األوائل، إذ اعتربت من أمهات املشاكل يف الفكر االعتزايل الذي أخضع الدين إىل ضرورات العقل،حيث اشتد اخلالف بني 
املعتزلة واألشاعرة  حول حقيقة القرآن، هل هو حادث أم قدمي؟ ومن املعضالت اليت ترتبت عن حمنة خلق القرآن، قضية أصل 
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للغة ومنشئها: هل هي توقيف أم تواطؤ واصطالح؟ إن أصل اللغة مشكلة تصدى هلا العلماء وتساءلوا عن ماهيتها، ألن معرفة ا
طبيعة الشيء تنبين على معرفة أصله،  حيث يرى أهل السنة وأهل الظاهر وبعض األشاعرة أبن اللغة وحي إهلي وإهلام من هللا 

البيان وأمساء األشياء، وليست صناعة إنسانية، أما املعتزلة والفالسفة، قد أقروا أبن اللغة جل ثناؤه نزل على اإلنسان، فعلمه 
تواطؤ واصطالح، فكان القول ابلتوقيف يفرتض القول أبن العالقة بني اللفظ واملعىن عالقة ضرورية أو تطابق، أما القول 

 مية.ابملواضعة يقتضي القول أبن العالقة بينهما عالقة اعتباطية حتك
 

ما هي طبيعة العالقة بني اللفظ ومعناه عند علماء البيان مبختلف مرجعياهتم؟ هل هي عالقة  :إشكالية وتساؤالت البحث
ضرورية فلكل شيء اسم يشاكله ويناسبه أم هي عالقة اصطالحية تعسفية؟ وهل القول ابلتوقيف يف تفسري منشأ اللغة يقتضي 

الضرورية بينهما أم هناك بعدا آخر لإلشكالية لزم عنهما اضطرارا؟ وهل كان ملفكري اإلسالم السبق يف بناء أهم القول ابلعالقة 
 املفاهيم املركزية لعلوم اللغة احلديثة وخاصة يف جمال البنيوية اللسانية والتداوليات؟

 
لماء البيان املختلفة، هو الوصول إىل حقيقة إن ما رمته من خالل هذه الدراسة بعد استقراء وتتبع مواقف عأهداف البحث: 

تفرض نفسها على العقول فرضا مفادها أن اللغة العربية حتمل قيمتها يف ذاهتا، ألهنا لغة القرآن الكرمي املعجز الكامل الذي ال 
 ين القيم. تشوبه الشوائب اإلنسانية، فقوهتا من قوته وسلطتها من سلطانه، فهو مصدر قوة اإلسالم وعاملية هذا الد

 
 تعريف اللفظ واملعىن لغة:

لقد ورد يف "خمتار الصحاح" يف مادة )ل.ف.ظ(: "لفظ الشيء من فمه رماه، وذلك الشيء املرمي لفاظة، : .تعريف اللفظ لغة1
 (.250، صفحة 1986)الرازي، ولفظ ابلكالم وتلّفظ به تكّلم به، واللفظ الواحد األلفاظ، وهو يف األصل مصدر"

ث عنه")فارس، .تعريف املعىن لغة: 2 ، 1990يعرفه ابن فارس، فيقول:" املعىن هو القصد الذي يربز ويظهر يف الشيء إذا ُبح
(، واملعاين كما ورد يف كتاب التعريفات للجرجاين "هي الصورة الذهنية حيث إنه وضع إبزائها األلفاظ والصور 259صفحة 

ابللفظ، مسيت مفهوما، ومن حيث إنه مقول يف جوانب ما هو، مسيت: ماهية، ومن احلاصلة يف العقل، فمن حيث إهنا تقصد 
 (.153، صفحة 2005حيث ثبوته يف اخلارج، مسيت حقيقة، ومن حيث امتيازه عن األغيار، مسيت هوية" )اجلرجاين، 

 
 اليوانين عالقة اللفظ ابملعىن يف الفكر

لسوف ينشد احلقيقة كقيمة نظرية بشغف وهو الوحيد القادر على فهم اللغة لقد اهتم الفالسفة ابللغة، ألن الفي. أفالطون: 1
واستعماالهتا، حيث تطرح حماورة كراتيل املشكلة اللغوية عند أفالطون يف الفلسفة اليواننية، حيث تناول ابلبحث والتمحيص 

قة األمساء ابألشياء، وانق  أفالطون يف معضلة العالقة بني اللغة والواقع أو بني االسم واملسمى، حيث احتدم اجلدل حول عال
هذه احملاورة نظريتني قد ذاع صيتهما يف األوساط الفكرية، حيث اختلفتا حول طبيعة اللغة وبصفة خاصة حول حقيقة االسم 

راقليطس، وأصله، طرح أفالطون يف بداية احملاورة مشكلة حتديد منشأ أو أصل األمساء على لسان كراتيليوس الذي عرب عن نظرية ه
، (2005)بغورة، ورأى أبهنا طبيعية، بينما هريموجني وهو أحد تالميذ سقراط عرب عن نظرية دميوقريطس،وأقر أبهنا اصطالحية

حيث رفض هذا األخري القول أبن تكون األمساء مشتقة من طبيعة األشياء، ألن اللغة صناعة إنسانية وعملية تواطئية، واستمر 
ته حول األمساء وكيفية وضعها ومن واضعها وشروط إطالقها، وكل هذه التساؤالت تندرج ضمن البحث أفالطون يف إاثرة تساؤال

يف فلسفة اللغة، اليت تعين حديث فلسفي حول اللغة، ويرى أفالطون أن العالقة بني اللفظ ومعناه عالقة طبيعية، فكل شيء ميلك 
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مى، إذ تعد األصل يف صحة األمساء فكل األمساء صحيحة، ألهنا ترتبط اسم ابلطبيعة، فهناك نوع من املطابقة بني االسم واملس
طبيعيا ابألشياء " يقول هرموجني خماطبا سقراط:" أود أن أعلمك اي سقراط، أبن صديقنا كراتيليوس كان يناق  موضوع األمساء، 

األمساء حكرا على الفيلسوف (، وعملية وضع 91، صفحة 1995، 1)أفالطون، طوهو يقول إهنا طبيعية وليست اصطالحية" 
فقطوهو املشرع عند أفالطون، ألنه يعرف طبائع األشياء والوحيد الذي يتصل بعامل املثل ويستعمل األمساء من خالل طبيعتها، أي 
ال  ماهيتها أو حقيقتها، وابلتايل يؤكد على لسان سقراط أبن عملية التسمية أو اطالق األمساء عملية ليست سهلة هينة  أومسألة

قيمة هلا،  كما ال ميكن أن يكون من قبل أشخاص قليلي الشأن من العامة، يقول سقراط يف هذا املوضوع: وهل كل إنسان مشرع 
 أم ماهر فقط؟ هريموجينس: املاهر فقط.

سقراط: إذن، اي هريموجينس، ليس كل إنسان بقادر على أن يعطي إمسا، إمنا فقط صانع األمساء وهو املشرع الذي هو 
(، مل يعاجل أفالطون قضااي اللغة من زاوية لغوية خالصة، بل 101، صفحة 1995األنذر وجودا بني احلرفيني" )أفالطون، 

انعكست رؤيته الفلسفية وبصفة خاصة نظرية املثل اليت متثل أساسا متينا لفلسفته، إذ تركت بصماهتا الواضحة يف موقفه من اللغة 
 ووحداهتا.

باه، جند أن حماورة كراتيليوس، قد أثرت أتثريا فعاال على مفكري اإلسالم، ويظهر جليا يف موقف كل من والالفت لإلنت
املعلم الثاين، أي الفارايب الذي كان له الفضل يف ترمجة عدد كبري من الكتب الفلسفية اليواننية وخاصة املنطقية منها، وكذلك ابن 

 ن أبرز منظريه.جين الذي أعترب من أقطاب النحو العريب وم
لقد حتدث أرسطو ابسهاب، وتناول املسألة اللغوية من أبعاد متعددة، حيث اهتم هبا اهتماما ابلغا لصلتها الوثيقة  .أرسطو:2

وخاصة مببحثي التصورات والقضااي، فكان املنطق األرسطي ال ينفك عن لغته اليواننية، أي ابعتباره نسقا فكراي، قد صيغ  ابملنطق
غوي له خصوصيته، فكان يقر أبن اإلنسان هو الكائن الوحيد اللغوي، ألنه ميتلك اللغوس، إذ يستعمل اللغة، والفكر يف قالب ل

دوما حيتاج إىل عملية التعبري، ألنه كائن مفكر واجتماعي ابلطبع حيتاج إىل التواصل مع اآلخرين، وابلتايل ال ميكن تصور اللغة إال 
 يف إطار املدينة.
كان لكتاب العبارة " ابري أرمينياس" الدور األساسي يف توجيه الفكر الفلسفي واملنطقي يف العصر الوسيط عند   ولقد

العرب واملسيحيني على حد سواء، ألنه احتوى على مسائل منطقية وميتافيزيقية كانت والزالت من أعقد القضااي وأكثرها استغالقا 
يفية نشأة اللغة وحدوث األلفاظ عند املعلم األول، وما هي طبيعة العالقة بني األلفاظ وصعوبة، والتساؤل املطروح يتمحور حول ك

مجلة من اإلشكاليات اللغوية منها ما يتصل بعالقة اللفظ ابملعىن، وما يتصل أبصل اللغة لفظا  ومعانيها؟ "يطرح نص أرسطو
فإذ كان أفالطون يقر ابلعالقة  (،20، صفحة 2005ة، )بغور يتصل بعالقة اللغة ابلكتابة، مبينا موقفه منها"  ومعىن، و ما

الطبيعية بني اللفظ ومعناه، أي أن كل لفظ يرمز إىل معىن ويتولد ما يسمى ابملناسبة الطبيعية بني األصوات ومعانيه، فإن أرسطو 
ا املعاين فواحدة يستوي يرى أن األلفاظ واحلروف املكتوبة ختتلف ابختالف الشعوب واألمم، أي انجتة عن تواطؤ واصطالح أم

فيها اجلميع، يقول أرسطو يف مستهل كتاب العبارة:" إن ما خيرج ابلصوت دالٌّ على اآلاثر اليت هي يف النفس، وما يحكتب دال 
على ما خيرج ابلصوت، وكما أن الكتاب ليس هو واحدا بعينه للجميع، كذلك ليس ما خيرج ابلصوت واحدا بعينه هلم، إال أن 

واحدة بعينها للجميع؛ واألشياء اليت آاثر النفس أمثلة هلا، وهي  -وهي آاثر النفس -اليت ما خيرج ابلصوت داالٌّ عليها أوالاألشياء 
(، وابلتايل "فإن أرسطو مييز يف اللغة بني مستويني أساسيني، 59، صفحة 1948)أرسطو، املعاين، توجد أيضا واحدة للجميع"
دات، ومستوى الكلمات واأللفاظ والكلمات، املستوى األول واحد عند مجيع األمم واألجناس، مستوى األفكارواملعاين واملوجو 

واملستوى الثاين خيتلف ابختالف األمم واألجناس. على أن هذا املوقف، موقف التواطؤ على مستوى اللفظ، والضرورة على 
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لع كتاب العبارة، قد تركت بصماهتا الواضحة على (، وهذه الفقرة اليت وردت يف مط20، صفحة 2005مستوى املعىن" )بغورة، 
 علماء البيان مبختلف منطلقاهتم يف احلقل البياين اإلسالمي.

واجلدير ابلذكر، جند أن فكرة اآلاثر يف النفس، قد خضعت لتأويالت متعددة عند مفكري اإلسالم وحىت عند الفالسفة 
املعقوالت والصور احلسية والتخيالت، وقد استطاع مفكرو اإلسالم فهم النص الغربيني، حيث كانت تعين عند املعلم األول 

األرسطي على حقيقته، " لقد حتسس فالسفة اإلسالم هذا املشكل وتوقفوا يف شروحاهتم عند كلمتني أساسيتني ومها، "اآلاثر اليت 
املعقوالت إىل كونه أراد "أن جيمع كل ما حيصل يف  "اآلاثر يف النفس" بدال منب يف النفس" و"التواطؤ". رد الفارايب قول أرسطو 

النفس بعد غيبة احملسوسات عن احلس. فإن النفس حتصل فيها معقوالت وخياالت احملسوسات كما احست، مثل زيد يف احلس، 
النفس (، فكانت فكرة اآلاثر يف 21، صفحة 2005وأشياء أخر خترتعها النفس برتكيب اخلياالت بعضها إىل بعض" )بغورة، 

 أمشل من املعقوالت، بينما حصرها أب الفلسفة احلديثة ديكارت يف املعقوالت فحسب.
وقد كان ملفكري اإلسالم الفضل يف نقل هذا الرتاث الزاخر إىل الفلسفة املدرسية املسيحية، بل امتد أتثريهم إىل العصر 

 احلديث.
 

 ياين اإلسالميإشكالية العالقة بني اللفظ واملعىن يف النظام الب
 :عالقة اللفظ ابملعىن عند علماء البالغة.1

حيث جند عمرو بن ُبر اجلاحظ  لقد متحورت املشكلة عند علماء البالغة حول املفاضلة بني اللفظ واملعىن،
البلغاء وفرساهنا، ويعترب من بني األوائل م(، الذي كان من أئمة األدب يف العصر العباسي، ومن مصادع 869ه/255املعتزيل)ت

الذين عاجلوا قضية اللفظ واملعىن يف النصف األول من القرن الثاين للهجرة، قد خضع موقفه إىل أتويالت متعددة، وكانت نصوصه 
ظ يعطي األولوية مفتوحة أمام قراءات متعددة ومتباينة إىل حد التناقض، حيث ساد االعتقاد عند الكثري من الباحثني أبن اجلاح

واألفضلية للفظ على حساب املعىن، ويتجلى هذا يف نصه املشهور، يقول فيه:" املعاين مطروحة يعرفها العجمي والعريب والبدوي 
والقروي واملدين وإمنا الشأن يف إقامة الوزن وخترّي اللفظ وسهولة املخرج وكثرة املاء ويف صحة الطبع وجودة السبك" 

(، إن هذا القول يظهر اهتمامه جبزالة اللفظ، عذوبته يف الفم ولذاذته وحسنه وطالوته، 132-131حة ، صف1965)اجلاحظ،
أي بعده اجلمايل  بغض الطرف عن املعىن، وعلة تبنيه هلذا املوقف هو انشغاله بقضية اإلعجاز القرآين، إذ بني أن جوهر اإلعجاز 

القرآن وأدرك سر مجاله، الذي يكمن يف ذلك الكل املتناسق الذي ال يعرف  وكنهه يرجع إىل نظمه، حيث رفض النظرة الذرية للغة
االنفصال، فاملوضوع يتعلق جبمال النص القرآين الذي ندرك حسنه ورونقه يف أتليفه ال يف ألفاظه املفردة، ألن النظم ال يعين ترتيب 

ي ضم اللفظ إىل اللفظ، بل يعين ترتيب املعاين األلفاظ كأهنا مقاطع صوتية منفصلة عن بعضها البعض على أساس تراكمي، أ
حسب سياقها الداخلي مع مراعاة قواعد النحو العريب، وألف كتاب "نظم القرآن" يرد فيه على أستاذه النظام القائل ابلصرفة، 

على اخلاصة  ودحض موقفه الذي متيز بنوع من الشطط واالبتعاد عن هنج احلق، إن إدراك اإلعجاز القرآين واحلكم عليه حكر
فحسب، فهو ميثل دائرة أهل البالغة وأهل البيان، " فليس يعرف فروق الّنظم، واختالف البحث والَنثر إاّل من عرف القصيد من 
الرَّجز، واملخَّمس من األسجاع، واملزدوج من املنثور...فإذا عرف صنوف التأليف عرف مباينة نظم القرآن لسائر الكالم... مث ال 

(، وحتدى هللا جل ثناؤه أصحاب الفصاحة 31، صفحة 1991حىت يعرف عجزه وعجز أمثاله عن مثله")اجلاحظ، يكتفي بذلك
 وفرساهنا والبلغاء يف البيئة العربية من اإلتيان مبثله حىت لو اجتمعوا وتكاتفوا مجيعا، حيث يقول اجلاحظ يف هذا املضمار:" ولو أراد

سورة واحدة، طويلة أو قصرية، على نظم القرآن وطبعه، وأتليفه وخمرجه ملا َقدر عليه، ولو أنطق النَّاس أن يؤّلف من هذا الضَّرب 
 (.229، صفحة 1991استعان جبميع قحطان وَمعّد بن عدانن")اجلاحظ، 
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اد املعتزلة إن النظرة الثاقبة املتأملة يف حيثيات األمور وتفاصيله، تدرك أبن اجلاحظ ابعتباره متكلما بال منازع، ومن رو 
ومؤسس فرقة اجلاحظية، جيمع بني الدين والفلسفة، ال ميكن أن يغفل املعىن، بل يعطي له الصدارة واألفضلية على اللفظ شأنه 
شأن الفالسفة، ونلتمس هذا يف أصل من أصول التوحيد، أي يف جمال الصفات اإلهلية، فاجلاحظ ينفي الصفات، العتقاد املعتزلة 

سيوقعهم ال حمالة يف التشبيه والتجسيم، ويؤدي إىل تعدد القدماء، وحجتهم على ذلك أن هللا ليس حمال  أبن إثبات الصفات
للحوادث، وأن األجسام ال تنفك عن األعراض واألعراض مالزمة لألجسام، حيث يقول:" ال جيوز أن يعلمه االسم ويدع املعىن، 

ى لغو كالظرف اخلايل، واألمساء يف معىن األبدان واملعاين يف معىن األرواح. ويعلمه الداللة وال يضع له املدلول. االسم بال مسمّ 
اللفظ للمعىن بدن ومعىن لّلفظ روح. ولو أعطاه األمساء بال معان لكان كمن وهب شيئا جامدا ال حركة له وشيئًا ال حّس فيه 

ن املعىن وال اسم له وال يكون اسم إال ويكون له وشيئًا ال منفعة عنده، وال يكون اللفظ امسًا إال وهو مضمن مبعىن، وقد يكو 
(، إن العبارة األخرية، تدل بشكل جلي أبنه ميكن أن يكون هناك معىن وال اسم له، أي 262، صفحة1965معىن")اجلاحظ، 

رائد البالغة وجود معان غري مسماة وال تقابلها كلمات، وهذا يربز أسبقية املعىن عن اللفظ وانفصاله عنه، فهل ميكن القول أن 
وعلم الكالم قد وقع يف تناقض؟ ما هو شائع عند املعتزلة أهنا استخدمت آليات املنطق والقياس األرسطي للذود عن اإلسالم، 
فكيف ميكن أن نصف موقف اجلاحظ ابلتناقض الذايت أو عدم االنسجام وهو املتكلم الذي حيسن فن الكالم واملناظرة يف الدين  

لتفلسف؟ وواقع  األمر أن كل حقيقة صحيحة يف جماهلا، إذ املنهج عند اجلاحظ يتميز ابملرونة، يتكيف حسب مبوازاة ما حيسن ا
 .طبيعة املوضوع، ووظيفة العقل ختتلف ابختالف الظواهر اليت يتخذها موضوعا للدراسة
-م950ة للبيان، جند أبو هالل العسكري )ومن علماء البيان الذين أقروا أبسبقية اللفظ على املعىن وأمهيته كأداة انجع

ه( الشاعر واألديب الذي يعترب من مصادع البلغاء وأحد أئمة البالغة وفارس من فرساهنا،  يقول يف هذا الشأن:"  395م/1005
وحسنه وهبائه  وليس الشأن يف إيراد املعاين، ألن املعاين يعرفها العريب والعجمي والقروي والبدوي، وإمنا هو جودة اللفظ وصفائه

، الصفحات 1981)العسكري، ونزاهته ونقائه وكثرة طالوته ومائه مع صحة السبك والرتكيب واخللو من أود النظم والتأليف" 
(، وسر اهتمامه البالغ جبمالية اللفظ ورونقه، يرجع إىل الوظيفة اليت يؤديها يف اإلفهام حىت تتم عملية التواصل بصورة 71-73

من وقع على النفوس، إذ يزيدها إاثرة وإذعاان، ضف إىل ذلك، أن للفظ دور كبري يف يف بيان صحة املعىن، إذ جيدة وملا للفظ 
اللفظ الركيك يلزم عنه فكرة غري صحيحة ملتوية وكذلك اللفظ املستغلق العويص ال ينسجم مع الطبيعة اإلنسانية اليت أتىب 

عملية اإلابنة وهي الغاية املنشودة يف كل كالم، أي يضطرب معها الفهم واإلفهام الغموض والطرق امللتوية اليت يرتتب عنها عرقلة 
على حد سواء، حيث يقول يف هذا الشأن:" وأجود الكالم ما يكون جزال سهال، ال ينغلق معناه، وال يستبهم مغزاه، وال يكون 

("يطرح ابن الرشيق 83، صفحة 1981اثثة" )العسكري، مكدودا مستكرها، ومتوّعرا متقّعرا، ويكون بريئا من الغثاثة عاراي من الرّ 
مسألة املفاضلة بني اللفظ واملعىن يف ابب خاص من كتابه "العمدة" يقرر فيه منذ البداية أن " اللفظ جسم وروحه املعىن وارتباطه 

جريه فيه على غري الواجب" به كارتباط الروح ابجلسم يضعف بضعفه ويقوى بقوته" مؤكدا ال جتد معىن خيتل إال من جهة اللفظ 
 (.79، صفحة 1986)اجلابري، 
 

 عالقة اللفظ ابملعىن عند األصوليني: .2
إن إشكالية العالقة بني اللفظ واملعىن ارتبطت ارتباطا وثيقا بفهم القرآن الكرمي عند علماء األصول وكيفية استثمار نصوصه 

فنظروا هلذه املعضلة من أبعاد متعددة، حيث يرى الباحث املغريب حممد عابد  الستنباط األحكام الشرعية بصورة دقيقة وموضوعية،
 اجلابري يف هذا املضمار أن" عالقة اللفظ ابملعىن، عند األصوليني، ميكن ضبطها عرب التقسيمات التالية:

 اللفظ ابعتبار املعىن الذي وضع له أصال ثالثة أصناف: خاص وعام ومشرتك.-1
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 اللفظ ابعتبار املعىن الذي استعمل فيه ضمن سياق معني صنفان: حقيقة وجماز.-2
 واللفظ ابعتبار درجة وضوح معناه صنفان رئيسيان: حمكم ومتشابه وبينهما درجات.-3
عىن اللفظ ابعتبار طريقة داللته على املراد منه أربعة أقسام )حسب احلنفية(: داللة العبارة وهي داللة اللفظ على امل-4

املقصود أصالة وتبعا...داللة اإلشارة  وهي داللة اللفظ على معىن غري مقصود من السياق وكنه يفهم الشيء من التأمل...وداللة 
النص وتسمى أيضا "داللة الداللة" و"فحوى اخلطب" وقياس األوىل" واملقصود هو داللة اللفظ على تعدي احلكم املنطوق به إىل 

، 1)اجلابري، طداللة االقتضاء: هي داللة اللفظ على مسكوت عنه يتوقف صدق الكالم على تقديره" مسكوت عنه... وأخريا 
وأنخذ على سبيل املثال القسم األول، اللفظ ابعتبار املعىن الذي وضع له، حيث يصنف إىل عام  (،60-58، صفحة 1986

ة مشول أمر ملتعدد سواء كان األمر لفظا أو غريه ومنه وخاص ومشرتك، يعرف العام لغة الشامل، يقول الشوكاين: "وهو يف اللغ
 .(169ت(، صفحة -)الشوكاين، )دقوهلم عّمهم اخلري إذا مشلهم وأحاط هبم"

أّما اصطالحا فقد اختلف مفهومه ابختالف مرجعيات العلماء، حيث عرف الرازي العام تعريفا جامعا مانعا يفصله عن   
يع ما يصلح له ُبسب وضع واحد كقوله الرجال فإنّه يستغرق جلميع ما يصلح عليه وال تدخل األلفاظ،"فهو الّلفظ املستغرق جلم

 .(309ت(، صفحة -)الرازي، )دعليه النكرات، كقولك رجل ألنه يصلح لكل واحد من رجال الدنيا وال يستغرقهم" 
اضح، فاشرتطوا يف العام وجود قرينة لالنتباه، جند أن األصوليني وضعوا صيغا لغوية تدل عليه بشكل دقيق وو  والالفت

لفظية تثبت عمومه، إذ البد من اتصال األلف والالم ابالسم املفرد، فاألمساء ال تكون مستغرقة مبجرد أهنا أمساء مفردة، بل تفيد 
 العموم لوجود قرينة لفظية.

نظرا الستقرائهم لنصوص الشريعة،  لقد كانت مسألة العموم حمل إمجاع كل املذاهب الفقهية، فمعظمهم يقّرون بوجوده،
 وكفايتهم الّلغوية.

من ابرز الفقهاء الذين كان هلم الفضل ه( مؤسس علم أصول الفقه 204-150ويعترب اإلمام حممد بن إدريس الشافعي )
حىت ال ميتد لكل أمر، يف أتطري مصادر التشريع اإلسالمي، إذ ارتقى بفضله من املمارسة إىل التنظري، فجاء لوضع حد للرأي 

حيث عمل على جتاوز اخلالف بني مدرسة احلديث يف احلجاز اليت تقيد عملية اإلستدالل واعتمدت على النص أكثر من 
هو أّول اإلجتهاد والنظر العقلي أو التأويل ومدرسة الرأي يف العراق اليت تطلق العنان للرأي، حيث متيزت بكثرة تفريعاهتا للفروع، 

لعموم من خالل تقسيمه للكالم: "فإمنا خاطب هللا بكتابه العرب بلساهنا على ما تعرف من معانيها... أن خياطب من أقّر اب
ابلشيء منه عاما ظاهرا يراد به العام الظاهر، ويستغىن أبول هذا منه عن آخره، وعاما ظاهرا يراد به العام ويدخله اخلاص... وعاما 

(، إن الشافعي قد فصل يف تصنيفات الكالم 52-51، صفحة 1939)الشافعي، يراد به اخلاص"ظاهرا يراد به فيه، وعاما ظاهرا 
 "الرسالة":ب وبينها يف كتابه املوسوم 

[... وقال: 62عام الظاهر يراد به العام، قال هللا تبارك وتعاىل: )هللا خالق كّل شيء وهو على كّل شيء وكيل(] سورة الزمر: -
 إالّ على هللا رزقها( فهذا عام ال خاّص فيه.)وما من دابّة يف األرض 

عام الظاهر الذي يراد به العام ويدخله اخلصوص، قال هللا تبارك وتعاىل: )إاّن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعناكم شعواب وقبائل -
 [.13لتعارفوا، إّن أكرمكم عند هللا أتقاكم(]احلجرات: 

عاىل: )اّلذين قال هلم النّاس: إّن النّاس قد مجعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إمياان، عام ظاهر يراد به اخلصوص، وقال هللا تبارك وت-
(، فهناك عام حمض، وعام يدخله 58-53، الصفحات1939[" )الشافعي، 173وقالوا: حسبنا هللا ونعم الوكيل(] آل عمران: 

 اخلصوص، أي يفيد عموم وخصوص معا، وخاص حمض.
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 االشرتاك.-
 الرتادف.-

وقد سلك نفس النهج الكثري من العلماء ورواد املذاهب األربعة، كاإلمام أيب حنيفة واإلمام أمحد بن حنبل، ولقب     
 هذا الفريق أبرابب العموم.

وللعموم صيغ لغوية تدل عليه وتفيد استغراق أفراده، مثل: كل ومجيع وكل ما يدخل يف معنامها وكذلك من وما، لكن 
ذاهب وانتهج طرقا خمالفا، حيث نفى العموم وهم فئة قليلة من أصحاب اخلصوص، فهم يدحضون هناك من خالف جل امل

املذهب األّول، أي:"أهنم حيملون صيغة العموم على بعض ما يقتضيه االسم يف اللغة، كالواحد يف اجلنس، والثالثة يف اجلمع، 
م، هؤالء البلخي من املعتزلة واجلبائي كذلك، وبعض أرابب اخلصو ب" والتوقف فيما وراء ذلك، ويسمى أصحاب هذا املذهب 

 .(18، صفحة 1996)اجلويين، األصوليني من املالكية"
بينما اخلاص يدل على شيء حمدد أو على املفرد املشخص، مثل علي، عائشة  اخل، إذ مينع أن يشرتك يف معناه أفراد 

د على سبيل االنفراد. وهو إما أن يكون موضوعا لشخص معني  آخرين، فيعرف أبنه:" اللفظ املوضوع للداللة على معىن واح
كأمساء األعالم مثل خالد، حممد، أو يكون موضوعا للنوع مثل رجل وفرس. أو يكون موضوعا لكثري حمصور كأمساء األعداد  

(، مثل 201، صفحة 2015)الّزحيلي، كاثنني وثالثة وعشرين...أو موضوعا للجنس كإنسان، أو لواحد ابملعاين كالعلم واجلهل"
 [.6/151قوله تعاىل) وال تقتلوا الّنفس اّليت حرم هللا إال ابحلق(]األنعام: 

أما املشرتك يشكل حمنة اللغويني، ألنه يسبب ميوعة املعىن، وهو ما يطلق على حقيقتني أو أكثر، أي هو احتاد يف اللفظ   
ق على احليض والطهر، ويعرف املشرتك أبنه:" اللفظ املوضوع للداللة على واختالف يف املعىن ويقابله املرادف، مثل القرء الذي يطل

معنيني فأكثر،  فالبد فيه من شرطني: تعدد الوضع وتعدد املعىن أبن يوضع اللفظ مرتني فأكثر ملعنيني فأكثر. مثل لفظ )العني( 
الشمس، والذهب، وامليزان ونقد املال )املال فإنه يف أصل الوضع اللغوي يطلق على العني الناظرة، وعني املاء، واجلاسوس، و 

(، وقد أشار إليه الشافعي بقوله:"وتسّمى ابالسم الواحد املعاين الكثرية")الشافعي، 275، ص2015الناض(" )الّزحيلي، 
 (.52، صفحة 1939

ها لغة البيان، تتميز وكما قلنا سابقا أبن املرتادف هو ما يقابل املشرتك، حيث يعترب خصيصة اللغة العربية ابعتبار    
)بكسر الراء(: ما تبع الشيء. وكل  ابالتساع والغىن واالنتشار وهي سيدة اللغات مجيعا، و"الرتادف مشتق من مادة )ردف( الّردفح
، ويقال: جاء قوم رحداىف أي يتبع بعضا...ويف اصطالح أهل  شيء تبع شيئا، فهو ردفحه، وإذا تتابع شيء خلف شيء، فهو الرتادفح

(، أي هو احتاد يف املعىن 538، صفحة 2008لم: األلفاظ املفردة املتعددة الدالة على معىن واحد ابعتبار واحد" )سعد، الع
واختالف يف اللفظ، وهو ما يعرف يف املنطق ابلتعريف اإلمسي، أي تعريف اللفظ بلفظ أوضح منه، فإذا سئل ما العقار؟ قيل أنه 

الشيء الواحد -العرب–سياق حديثه عن اتساع لسان العرب يف كتابه الرسالة بقوله:" وتسمي اخلمر، وقد أشار إليه الشافعي يف 
 (.52، صفحة 1939ابألمساء الكثرية")الشافعي، 

وكانت اشكالية العالقة بني اللفظ واملعىن ذات صلة وثيقة مببحث الداللة، إذ يعد هذا األخري مبثابة حجر الزاوية للعمل 
فلم ينظروا إليه نظرة ستاتيكية اثبتة ال تعرف تغريا وال منوا، بل تفاعلت الداللة مع احلياة االجتماعية وحركيتها، ألن األصويل، 

املمارسة الفقهية ال ميكن أن تنفك عن مشكالت الواقع ومستجداته، "قد أشاروا إىل أنواع الداللة يف اللفظة املفردة فيما تتناوله 
كل املعىن فالعالقة بني اللفظ ومعناه عالقة مطابقة، وإن تناولت جزء من املعىن فهي عالقة تضمن، أما إذا من املعىن، فإن تناولت  

(، وقد حتدث اإلمام الغزايل عن الداللة 77، صفحة 1996تناولت شيئا خارجا عنها مالصقا هلا فهي عالقة التزام")الغفار، 
ن علم األصول" فيقول يف الفصل األول: يف داللة األلفاظ على املعاين:" "املستصفى مب وأنواعها إبسهاب يف كتابه املوسوم 

: أّن داللة اللفظ على املعىن تنحصر يف ثالثة أوجه وهي: املطابقة والّتضمن وااللتزام. فإن لفظ البيت دل على الّتقسيم األول
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ن الّسقف؛ ال أّن البيت عبارة من الّسقف... وأّما البيت بطريق املطابقة. ويدل الّسقف وحده بطريق الّتضمُّن؛ ألّن البيت يتضم
(، لكن هذا 44، صفحة 2010طريق االلتزام، يف كدالة لفظ  الّسقف على احلائط، فإنّه غري موضوع للحائط" )الغزايل، 

ة عند الغزايل التقسيم للداللة هو يف حقيقته تقسيم أريسطي يوانين، ألن علم أصول الفقه، قد امتزج مع املنطق اليوانين وخاص
الذي زاوج بني األحكام الشرعية والعقلية، واعترب املنطق ميزان احلق، "فمن ال يعرف املنطق ال يوثق بعلمه" على حد تعبريه، لكن 
علماء األصول أضافوا تفريعلت أخرى للداللة، مثل داللة العبارة وداللة النص وداللة االقتضاء وداللة اإلشارة، فهذه التصنيفات 

 تقل أمهية عن األوىل.ال 
إن إشكالية العالقة بني اللفظ واملعىن، قد متخضت من خالل مشكلة أصل اللغة، حيث اختلف علماء األصول حول 
ّبآت اآلية القرآنية املتعلقة  منشأ اللغة وواضعها، هل اإلنسان أو هللا، فكان "القول ابلتوقيف متولد رأسا من حماولة استنباط خمح

نشأة اللغة، فكان لذلك نوعا من إسقاط منطلق اللغة على مبتدإ اخلليقة أصال" ، أي ربط بداية خلق البشرية ووجودها يف أبصل 
هذه األرض بعلتها األوىل، أي واجدها وهو هللا عّز وجّل، فكان إمام الظاهرية ابن حزم، يؤمن إمياان اتما بظاهر النصوص، ويرفض 

[، إذ أقر أبن اللغة توقيف من عند هللا وليست من صنع 31الكرمية )وعّلم آدم األمساء كّلها(]البقرة: التأويل، يتقيد بظاهر اآلية 
لكل شيء اسم معني خيصه، فهناك تطابق بني عامل األشياء وعامل   البشر، ويرى أن العالقة بني اللفظ ومعناه عالقة ضرورية،

ى من عرض أو جسم امسا خيتص به، يتبني به مما سواه من األشياء ليقع هبا، األمساء،" نقول وابهلل تعاىل التوفيق: إّن لكل مسمّ 
تعاىل لنا، التفاهم، وليعلم السامع املخاطب به مراد املتكلم املخاطب له، ولو مل يكن ذلك ملا كان تفاهم أبدا، ولبطل خطاب هللا 

َ هَلحمَوما أَرَسلنا ِمن َرسوٍل ِإاّل بِِلساِن َقومِ وقد قال هللا تعاىل: )       .                                        (204، صفحة 2007)ابن  حزم، [" 4]إبراهيم:( ِه لِي حَبنيِّ
ه ( القائل ابملناسبة الطبيعية بني  250ولقد رفض علماء األصول رفضا قاطعا نظرية عباد بن سليمان الصيمري املعتزيل)ت 

بينهما، أي أن املسمى يستدعي امسا يناسبه ويتآلف معه وال يستدعي امسا آخر، لكن لو  األلفاظ ومعانيها أو العالقة الذاتية 
كانت العالقة بينهما ذاتية، ملا اختلفت اللغات ابختالف األمم، والواقع يثبت أن اللفظ الواحد، قد حيمل أكثر من معىن، وهذه 

شرتاك اللفظي اليت تعين ما احتد لفظه واختلف معناه وهو النظرية ال تصمد أمام عدد كبري من الظواهر اللغوية، كظاهرة اال
خصيصة اللسان العريب الذي يتميز ابالتساع واالنتشار، وظاهرة شاملة لكل أقسام الكلم، حيث نعثر على أمثلة غنية على هذه 

، إن اللغة العربية غنية هبذه الظاهرة اللغوية الذائعة كلفظ اخلال الذي يطلق على أخ األم وعلى الشامة يف الوجه والسحاب...اخل
املفردات اليت تعكس حياة الفكر وتطوره، فهذه احلياة هي اليت جتدد عامل األمساء، وقد يغلب الظن عند الكثري من املفكرين أن 

عانيها، إن رفض العالقة الذاتية بني األمساء واملسميات، قد تتجه إىل طرف  النقيض، أي القول ابعتباطية العالقة بني األلفاظ وم
-ه551الداللة اللغوية حيددها القصد واالختيار، لذا تتعدد اللغات بتعدد املقاصد، حيث رفض اإلمام سيف الدين اآلمدي)

( وهو من رواد املذهب األشعري القول ابملناسبة الطبيعية، وكان شغله الشاغل ينحصر يف إجياد إجابة شافية ملشكلة العالقة 631
ديد طبيعتها وفق منهج علمي دقيق، فيقول: "فإننا نعلم أن الواضع يف ابتداء الوضع لو وضع لفظ الوجود بني اللفظ ومعناه وحت

على العدم، والعدم على الوجود، واسم كل ضد على مقابله ملا كان ممتنعا كيف وقد وضع ذلك كما يف اسم اجلَون والقحرء، ونحو، 
، 1981عدمه... وإمنا كان ذلك نظرا إىل اإلرادة املخصصة ")اآلمدي، واالسم الواحد ال يكون مناسبا لطبيعة الشيء ول

(، وإن القول ابلقصد واالختيار هو املوقف املناسب  لوصف العالقة بني اللفظ ومعناه وحتديد العالمة اللغوية، يقول 73صفحة
(، لكن هذا األمر مل يكن 85ت(، صفحة -" يصري اخلرب خربًا بقصد القاصد إىل التعبري عما يف  النفس" )الغزايل، )د: الغزايل

موضع اتفاق بني األصوليني، والقضية اهلامة اليت تعترب مبثابة حجر الزاوية تتمثل يف فكرة القصد اليت تنطوي يف طياهتا على بعد 
العريب مبختلف تداويل مرتبط ابستعمال اللغة، حيث يتعدد املعىن بتعدد استخداماته،فكان هلذا املوقف مكانة هامة يف الدرس 

فروعه، ألنه أساس عملية التواصل واإلفادة، وابلتايل إن معرفة املاضي والدرس الرتاثي القدمي ضرورة ال مفر منها للوقوف على 
                                                                     اجلهود اجلبارة اليت قام هبا علماء البيان الذين كان هلم السبق يف دراسة الكثري من القضااي اللغوية والداللية.                   
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وإذا كان علماء البيان من حناة وعلماء البالغة أعطوا األولوية للفظ على حساب املعىن، فطغت القيمة اجلمالية          
فإن علماء األصول أعطوا الصدارة األوىل للمعىن، يقول الغزايل يف عندهم على القيمة النظرية، فاهتم هؤالء جبزالة اللفظ ورونقه، 

هذا الشأن:" فاعلم أن كل من طلب املعاين من األلفاظ ضاع وهلك... ومن قرر املعاين أوال يف عقله، مث اتبع املعاين األلفاظ فقد 
ملعاين عن األلفاظ وانفصاهلما، أي حنن وهذا يعين أن علماء األصول يؤمنون أبسبقية ا (،21، صفحة 2010)الغزايل، اهتدى"

نفكر مث نعرب عن هذه األفكار بكلمات، عكس ما ذهب إليه الفالسفة املعاصرين الذين يقرون ابلعالقة الوثيقة بينهما، فال وجود 
 األصوليني ملعان غري مسماة أو أفكار ال تقابلها كلمات، بل ذهب بعضهم إىل أبعد حد حني اعترب الصمت لغة، وألن الذي يعين

يف نصوص التشريع مقاصد األحكام ودالالهتا فقد كان غالب نظرهم يف نصوص العربية ويف أساليبها مسلطا على املعاين يتبعوهنا 
ابلوصف والتصنيف والتحديد والرتتيب على الوجود املنهجية اليت رأوا أهنا تعينهم يف فقه خطاب هللا وإدراك مقاصد")دبة، 

متحور غرضهم القريب عند استثمارهم للنصوص للوصول إىل احلكم الشرعي حىت تستقيم حياة الناس يف (، و 12، صفحة 2011
العاجلة، لكن غايتهم البعيدة واألحق هي نيل رضا هللا عز وجل وحتقيق الفوز يف اآلجلة، ولذا كان سلوكهم يتمَّيز ابحلرص واحلذر 

 الشديدين يف التعامل مع النصوص.
 
 ابملعىن عند النحاة عالقة اللفظ .3

بينما كان موقف النحاة يتميز بنوع من التنوع، حيث تناولوا العالقة بني اللفظ ومعناه من أبعاد خمتلفة، فمثال ابن جين 
كتابه اخلصائص عدة صور، فتحدث عن ثالث عالقات مرتابطة فيما (، قد اختذت الداللة يف  329-322أبرز أعالم النحو)

بينها، هي: العالقة بني اللفظ واملعىن، والعالقة بني اللفظ واللفظ، مث العالقة بني احلروف فيما بينها، وقد أوضح هذه الصورة يف 
اليت تعين ابحتاد املعىن ألمساء متعددة، إن اللغة ابب " تالقي املعاين على اختالف األصول واملباين " وشرح ظاهرة الرتادف يف اللغة 

العربية هلا ثورة لغوية هائلة تركت آاثرها وإحياءاهتا عند أصحاب املعاجم، يقول ابن جين: " هذا فصل من العربية حسن كثري 
 (.113(، صفحة ت-املنفعة، قوي الداللة على شرف هذه اللغة، وذلك أن جتد للمعىن الواحد أمساء كثرية ")ابن جين، )د

وتناول الظاهرة الداللية من اجلانب الصويت، نظرًا الهتمامه بعلم األصوات من انحية درجاهتا وخمارجها إىل جانب ربطه  
بني علم األصوات وعلم املوسيقى يف كتابه سر صناعة اإلعراب، وحتدث إبسهاب عن ظاهرة لغوية تفردت هبا اللغة العربية هي 

لتقارهبا من الناحية الفونولوجية أو الصوتية، يقول الباحث عبد اجلليل منقور:" وما اشتهر به صاحب  ظاهرة تقارب املعاين
اخلصائص هو إبراز لظاهرة لغوية تتمثل يف تقارب الدالالت لتقارب حروف األلفاظ، وهو ما مساه "تصاقب األلفاظ لتصاقب 

، صفحة 2010رج حروف لفظ آخر، مها متقارابن دالليا" )منقور، املعاين" سجل يف أن خمارج حروف اللفظ اليت تقرتب من خما
(، أعجب ابن جين ابللغة العربية إىل حد الولع فأراد سرب أغوارها، ملعرفته خصائص اللسان العريب عن طريق ُبث علمي 155

أملَْ تَ َر أانَّ لوارد يف قوله تعاىل)دقيق ورؤية عميقة تتوغل يف خبااي اللغة العربية للكشف عن نظامها وكنهها، فشرح لفظ " أزا " ا
[ . " يقول أتزم أزا: أي تزعجهم وتقلقهم، ألن اهلمزة أخت اهلاء، 89(] سورة مرمي:أَْرَسْلَنا الشََّياِطنَي َعَلى اْلَكاِفرِيَن تَ ؤحزُّهحْم أَزًّا

(، إن 146ت(، صفحة -اهلاء" )ابن جين،)د فتقارب اللفظني لتقارب املعنيني، وكأهنم خصوا هذا املعىن ابهلمزة ألهنا أقوى من
النص القرآين يعرب عن احلقيقة بصورة دقيقة، ألن انتقائه للحروف واأللفاظ املناسبة من مظاهر إعجازه وهو مصدر إهلام لعلماء 

تمييز بني اخلطأ البيان يف اجملال التداويل اإلسالمي، وأساس تصوراهتم، فكانت اللغة والزالت معيارا للحقيقة وحمكا صادقا لل
والصواب يف جمال املعرفة الشرعية، بل يف كل معرفة، وهذه النظرة تندرج ضمن ظاهرة لغوية ذائعة يف سنن العرب هي ظاهرة 
اإلبدال، أي إقامة احلرف مكان اآلخر، وقد أسهب فيها السيوطي يف كتابه " املزهر "، حيث استعرض موقف ابن السكيت، وأبو 

ان ألفا يف هذا املوضوع، فيقول: " وهذه أمثلة من كتاب اإلبدال ليعقوب بن السكيت: فمن إبدال اهلمز هاء: الطيب اللغوي اللذ
(، فكثري 375، صفحة 2010وأرحت دابيت وهرحتها")السيوطي،  -إذا انتصب -" أاي وهيا، وإايك وهياك، وامتأل السنام وامتهل
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من الناحية الداللية فالالم تتقارب مع الراء، وكذلك اجليم واحلاء، وهذه  من احلروف تتقارب خمارجها مما يرتتب عنه تقارهبا
 الظاهرة، قد ذاع صيتها يف اللغة العربية،وأضحت من عادات العرب لغوية، مما يدل داللة واضحة على عظمة اللغة العربية وغناها.

 
 عالقة اللفظ ابملعىن عند الفالسفة .4

اين بفكرة االصطالح أو املواضعة يف تفسري أصل اللغة، حيث قامت نظرية االصطالح لقد ارتبطت اعتباطية الدليل اللس 
على نقض أهم األسس اليت تنبين عليها نظرية احملاكاة والقول ابلعالقة الطبيعية بني اللفظ واملعىن، وقد عاجل هذه القضية مؤسس 

أرسطو، والذي يرى أبن اللغة صناعة إنسانية انجتة عن تواطؤ  الفلسفة اإلسالمية أبو نصر الفارايب الذي لقب ابملعلم الثاين بعد
واصطالح، لقد كان منطلق اللغة اإلنسانية األوىل هو اإلشارة، حيث استعمل اإلنسان يف البداية اإلشارة كوسيلة للتواصل مع 

ال من العالمة الطبيعية إىل العالمة اآلخرين ، مث بعد ذلك جلأ إىل استعمال األصوات، فهذه املرحلة األخرية، تشكل بداية االنتق
اللغوية االصطالحية، حيث يقول الفارايب: " وأول التصويتات النداء، مث تطورت لغته إىل استخدام أصوات أخرى ليدل بصوت 
بتة واحد على شيء واحد بعينه، وصوت آخر ليدل على شيء حمدد آخر، مث ابلتكرار واملراس يتفق املتكلم والسامع على عالقة اث

، 1990)الفارايب، بني األمساء واملسميات، فيكوانن قد اصطلحا وتواطئا على تلك اللفظة ... إىل أن تشيع يف اجلماعة 
"، ويعترب الفارايب من مشائي اإلسالم، وكان له الفضل يف ترمجة الكتب األرسطية والتأليف بينها، حيث (139-135الصفحات 

، فقد سلك مسلكا أرسطيا (154ت(، صفحة -)عفيفي، )داين نظرية مركوزة يف الذهن"  يرى " أن األلفاظ مواضعة ولكن املع
يف هذا املوضوع، ويلح الفارايب يف هذا املدار على انتفاء صبغة املماثلة ابلطبع واخلليقة بني مظاهر الكالم البشري على اختالف 

، صفحة 1986)املسدي،  أصال، وال عرضا من أعراضه" أشكاله... ويؤكد الفارايب أن األلفاظ ليست حتاكي شيئا من املعاين
(، فأدرك االختالف اجلوهري بني املعاين اليت تتميز ابلثبات والوحدة وتركيب عملية الكالم الذي خيتلف ابختالف األلسن 107

حماكاة ابلطبع، وحماكاة  "فمحاكاة تركيب املعاين برتكيب اللفظ هي مصطالح عليه... فإن حماكاة األمو املتشاهبة بعضها ببضا هي
  (.    51، صفحة 1961الرّتكيب يف اللفظ للرتكيب املشار إليه يف املعىن  هو ابالصطالح" )الفارايب، 

كما رفض ابن سينا الشيخ الرئيس رفضا قاطعا القول ابلتوقيف يف منشأ اللغة، حيث أقر أبهنا صناعة إنسانية انجتة عن     
يئة اللغوية، فاللغة ظاهرة اجتماعية يتعلمها اإلنسان عن طرق احتكاكه ابآلخرين، وإن كان لإلنسان تواطؤ واتفاق بني أفراد الب

استعدادا للكالم مييزه عن احليوان، لكن هذا االستعداد ال ميكن أن ينمو، وينتقل من القوة إىل الفعل إال عن طريق بيئة لغوية 
فاظ إمنا استمر هبا التعارف بسبب تراض من املتخاطبني غري ضروري، حىت إنه معينة، حيث يقول يف هذا السياق: "فالداللة ابألل

وإن فرضناه ُبسب املعلم األّول ضروراي من عند هللا أومن جهة أخرى، فإنه ُبسب املشاركة اصطالحي، فإن قبول الثاين من األّول 
 والثالث من غري أن كان يلزمهم أن جيعلوا ذلك اللفظ لذلك إمنا هو أبن يقول له األّول: إن كذا يعين به كذا ... فواطأه عليه الثاين

 .(4، صفحة 1970)ابن سينا، "  املعىن
عرب عن هذه العالقة بدقة متناهية، إذ اعترب وجود األلفاظ أمر اقتضته وأقر ابن سينا ابلعالقة الوطيدة بني املنطق واللغة، و   

 تربزه إىل الوجود وعن طريقها يكتسي صبغة اجتماعية، ألهنا أداة للتمييز بني الضرورة حىت ال ينعدم الفكر، ألّن اللغة هي اليّت 
املسميات، إذ اختالف األلفاظ يرتتب عنه اختالف املعاين، ويبني أن املنطقي ينظر إىل اللغة نظرة داللية، أي ينظر لأللفاظ من 

 -من حيث هو منطقي -تدعو إليه الضرورة، وليس للمنطقي حيث داللتها على املعاين، فيقول: " وأما النظر إىل األلفاظ فهو أمر
شغل أول ابأللفاظ إال من جهة املخاطبة واحملاورة ... ولكن ملا كانت الضرورة تدعو إىل استعمال األلفاظ، وخصوصا من املتعذر 

إلنسان ذهنه أبلفاظ متخيلة، لزم على الروية أن ترتب املعاين من غري أن يتخيل معها ألفاظها، بل تكاد تكون الروية مناجاة من ا
أن تكون لأللفاظ أحوال خمتلفة ختتلف ألجلها أحوال ما يطابقها يف النفس من املعاين حىت يصري هلا أحكام لوال األلفاظ مل تكن، 

لقد أضفى على  (،8ت(، صفحة -)ابن سينا، )دفاضطرت صناعة املنطق إىل أن يصري بعض أجزائها نظرا يف أحوال األلفاظ"، 
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 العالقة بعدا براغماتيا، إذ ينظر الشيخ الرئيس إىل عالقة اللفظ ابملعىن من الناحية النفعية، إذ ال ميكن أن نفصل بني اللفظ واملعىن
 من اجل التواصل واحلوار ابعتباره حتمية ال مفر منها لقيام اجملتمع اإلنساين، فالضرورة االجتماعية، تقتضي استعمال األلفاظ،

 وابلتايل إن كان الفيلسوف يعطي األولوية للمعاين فهو ال يهمل األلفاظ وال ميكن أن يستغين عنها.
كما قام بدحض املوقف الذي يقول ابلضرورة بني األلفاظ ومعانيها، حيث يرتتب عن هذا القول املطابقة بينهما، فكل 

دور اإلنسان يف ابتكار األلفاظ وقدرته الفائقة على ابتكار مفاهيم ليس معىن له اسم يناسبه ويشاكله، ويلزم عن هذا اضطرارا إلغاء 
ال  هلا مقابل يف الواقع احلسي، كاملفاهيم امليتافيزيقية واجلمالية، بينما التاريخ والواقع يكذابن زعم هذا املوقف، وألن  "اللفظ بنفسه

إمنا يدل إبرادة الالفظ؛ فكما أن الالفظ يطلقه داال على معىن،   يدل البتة، ولوال ذلك لكان لكل لفظ حق يف املعىن ال جياوزه، بل
، (26ت(، صفحة -)ابن سينا، )دكالعني ينبوع املاء، فيكون ذلك داللته مث يطلقه داال على معىن آخر كالعني على الدينار"
ت العالقة ضرورية ملا تعددت األلسن فالداللة ختضع لفعل االصطالح أو املواضعة، أي األلفاظ ال حتمل معناها يف ذاهتا، فلو كان

بني األمم، فظاهرة تعدد اللغات تدل على اعتباطية العالقة، فال يلزم أن جيعل الناس لفظا موقوفا على معىن معني، ألنّه قد تتعدد 
لفكر اإلنساين وازدايد املعاين للفظ الواحد، وكذلك فاأللفاظ تتميز ابملرونة والتغري املستمر من عصر إىل آخر، ابلّنظر إىل تطور ا

 حاجاته اليت ال تعرف توقفا وال استقرارا.
وأرجع ابن سينا العالمة اللغوية كذلك إىل قصد املتكلم، و" يسجل ابن سينا بكامل اجلزم أّن أتليف الكالم فعل اختياري 

عند استقرائه إشكالية احلقيقة واجملاز يف  متصّرف يف وجوه شىت، فينفي عنه صبغة االضطرار مبعناه الفلسفي اجملرد، وهو ما يصوره
داللة األلفاظ فينتهج املنحى التحليلي مؤكًدا أن اللفظ إمنا يكون مستعارا يف شيء، وحقيقيا يف شيء ُبسب إرادة املستعملني 

 .(28ت(، صفحة -)املسدي، )د"
ات متعددة، لذا يقر الباحث عبد السالم وقد خضع املوقف السيناوي إىل أتويالت متعددة، إذ كان النص مفتوح أمام قراء

أن العالقة بني الّلفظ ومعناه، عند ابن سينا هي عالقة تعسفية حتّكمّية، حيث اقرتنت عنده مببدأ قصد املتكلم واختياره،  املسدي
 إذ يتصرف الفرد يف اللغة ويعمل عل تكييفها حسب مراميه وأغراضه املتعددة.

مجيع البشر، ال خيتلف حوهلا العريب واألعجمي واألبيض واألسود، بينما األلفاظ ختتلف ويرى أن املعاين واحدة عند    
ابختالف األمم واألجناس، " وأما داللة ما يف النفس على األمور فداللة طبيعية ال ختتلف، ال الدال وال املدلول عليه، كما يف 

،  (5ت(، صفحة -)املسدي، )دغري خمتلف، فإن الدال خمتلف" الداللة بني اللفظ واألثر النفسي؛ فعن املدلول عليه، وإن كان
فكان شارحا للفلسفة اليواننية والفلسفة األرسطية خاصة، ألنه من  مشائي اإلسالم الذين أتثروا ابلفلسفة اليواننية واملنطق 

ذلك من الذين استعملوا املنطق اليوانين، وقد كرس عناصر مشرقية ال عقالنية )هرمسية زرداشتية( يف الفلسفة اإلسالمية وهو ك
 للذود عن آرائهم الفلسفية.

-وامتدت هذه املشكلة إىل هذا العصر، وأعيد تناوهلا من طرف عامل اللسانيات السويسري )ديسوسري
F.DeSaussere )ني الدال رائد البنيوية الذي وصف اللغة أبهنا نظام من العالقات، حيث يقر ابلعالقة االعتباطية التحكمية ب

واملدلول أو بني املفهوم والصورة السمعية، يقول يف هذا املضمار: "فإن التصور الذهين" أخت ال تربطه أية عالقة داخلية بتتابع 
األصوات التايل واهلمزة  الضمة والفاء والتاء والتنوين الذي يقوم له داال، ومن املمكن أن متثله أية جمموعة أخرى من األصوات" 

(، ودليله على ذلك ظاهرة تعدد اللغات، حيث ختتلف األمساء ابختالفها، والشيء الواحد 111، صفحة1985، )دي سوسري
يرمز له بعدة رموز، ألن اللغة عنده ظاهرة اجتماعية انجتة عن مواضعة أو تواطؤ، وليست فردية اختيارية، ألن الفرد ال يستطيع 

 .Benveniste) ا املوقف مل يسلم من االنتقاد، حيث قام إميل بنفنستتغيري األلفاظ إذا استقرت يف جمتمع معني، وهذ
E. عامل اللسانيات الفرنسي ورائد نظرية التلفظ بدحض موقفه وعمل على نقض جل آرائه ، إذ يرى أن العالقة بني الدال)
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واالسم، لكن بني التصور والصورة واملدلول هي عالقة ضرورية حمتومة ُبكم العقل، ويثبت أن الرمز اللساين ال يوحد بني الشيء 
إن املفهوم أو املدلول فهو ابلضرورة مطابق يف ذهين إىل اجملموع الصويت)الدال(، فكالمها  (،image acoustiqueالسمعية )

، وابلتايل ال وجود ألفكار غري مسماة أو  (Benveniste,1966,p50)نق  يف ذهين وكالمها يستدعي احدمها اآلخر"
  ابلها كلمات، أي أن الفكر والتعبري شيء واحد.مفاهيم ال تق
 

 اخلامتة
لقد عاجل مفكرو اإلسالم إشكالية العالقة بني اللفظ واملعىن من منطلقات خمتلفة، فتباينت مواقفهم بتباين مرجعياهتم، 

حيتل الصدارة ومبثابة األم اليت ترعرع األبناء يف أحضاهنا، فابتكروا وقعدوا علوما متنوعة خلدمة النص القرآين، فكان علم الشريعة 
ضف على ذلك، إن إاثرة املشاكل وطرح التساؤالت هلا دورها يف تنمية املعرفة اإلنسانية واملعرفة اللغوية خاصة، فلوال روح املساءلة 

 دة للبحث العلمي، وميكن إبراز عدة نتائج:                                                               ملا كانت هناك معرفة لغوية أصال، فهي اليت توسع آفاق اإلنسان، وتطرح مواضيع جدي
لقد ساهم مفكرو اإلسالم مسامهة فعالة يف إثراء البحث اللغوي والفلسفي على حد سواء، إذ استخلص األصوليون -1

حيث نظروا إىل األلفاظ نظرة داللية على اعتبار وضع اللفظ يف  تصنيفات فريدة من نوعها، تنبين على أسس منهجية دقيقة،
املعىن، مثل العام واخلاص واملشرتك، وعلى اعتبار استعماله كاحلقيقة واجملاز ومن حيث درجة وضوح املعىن ومستوايته كاحملكم، 

 ن سياقات متباينة.واملفسر، والنص والظاهر، وكان هلم ُبث واسع وشامل، يتناول اللفظ من أبعاد خمتلفة وم
اهتمام علماء البيان بعالقة اللفظ واملعىن من خالل مرجعيات خمتلفة، أدى إىل تفاعل حقوهلم املعرفية وتكامل علومها، -2

فعاجلوا الداللة على اختالف أصنافها وأنواعها، فسامهوا مسامهة فعالة يف إثراء املصطلح اللغوي جبميع تنويعاته وجماالته، وإضافة 
 لغوية هائلة إىل املعاجم العربية، وكانت آاثرها تدل على غزارة التفكري اللساين واملعريف لديهم. ثروة

وشكلت دراساهتم منطلقا لكثري من املباحث اليت تناوهلا الدرس اللغوي احلديث، ويظهر هذا يف القصدية كمبحث  -3
ل التداوليات احلديثة ابعتبارها علم استعمال اللغة، أي تركت أساسي يف التداوليات، تناوهلا علماء األصول ابلبحث والتمحيص قب

ُبوثهم بصماهتا الواضحة على البنيوية اللسانية والتداولية بشقيها الفلسفي واللساين، وهذا يدل بصورة جلية أن اتريخ الفكر 
 ورة مؤقتة ونسبية.اإلنساين هو اتريخ تعاقب وتتابع، يشكل يف جوهره حلقات متصلة، ال تعرف االنفصال إال بص

 
 :التوصيات

من بني التوصيات اليت أصر إصرارا على حتقيقها هي: اإلكثار من امللتقيات والندوات اليت تتمحور حول قوة اللغة العربية 
كما تستمد وسر مجاهلا ورونقها، ألهنا حتمل قوهتا يف ذاهتا، إذ مصادر القوة كامنة يف طياهتا، فهي سيدة اللغات مجيعا بال منازع،  

قوهتا من القرآن الكرمي معجزة الرسول صلى هللا عليه املعنوية اليت ستبقى إىل األمد رغم كيد األعداء الذين يرتبصون لإلسالم يف  
 كل األزمنة واألمصار، ألنه كالم هللا األزيل الكامل املعجز خلاصتهم وعامتهم، بل جلمهور مطلق، يتجاوز حدود الزمان واملكان.

إن معرفة املاضي والدرس الرتاثي القدمي ضرورة ال مفر منها للوقوف على اجلهود اجلبارة اليت قام هبا علماء البيان الذين كان 
هلم السبق يف دراسة الكثري من القضااي اللغوية والداللية، وأنمل يف كل هذا، أن يكون السلف نرباسا للناشئة أو اخللف، ألن اللغة 

 ختلف فروعه.هي مفتاح للعلم مب
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