
 اجلرجاني عبد القاهراللفظ واملعىن عند ابن قتية و
allafaz walmaenaa eind abn qatiat waeabd alqahir aljurajani 

  -هـ( :672أما ابن قتيبة ) ت 

فقد كان من الذين يفصلون فصال حامسا بُت اللفظ وادلعٌت ، ومن الذين يرون رليء 
، بعد أن قسم الشعر على أربعة اضرب : ضرب حسن  ادلعٌت احلسن يف اللفظ الردئ

لفظو وجاد معناه ، وضرب حسن لفظو وقصر معناه ، وضرب جاد معناه وقصر لفظو ، 
 وضرب قصر فيو اللفظ وادلعٌت ... .

ومن ىذه القسمة اليت استوىف فيها ابن قتيبة مجيع ادلمكنات يبدو ان ابن قتيبة قد أتثر 
د من ادلعٌت أن يكون حكمة أو قوال صاحلا ينتفع بو الناس ، ببيئة الفقهاء فجعلتو يري

ويتضح ذلك من خالل األمثلة اليت اختارىا للضرب الذي جاد معناه وحسن لفظو ومنها 
:- 

 

 أيّ تُ َها النّ ْفُس أمْجِلي َجَزَعا         إّن اّلذي ََتَْذريَن قد َوقَ َعا
 

اليت اختارىا للضرب الذي جاد  وكذلك يتضح موقفو من ىذا األمر من خالل األمثلة
 معناه وقصرت ألفاظو :

 
 ما عاتب ادلرء الكرمي كنفسو       وادلرء يصلحو اجلليس الصاٌفُ 

 

كما أن ابن قتيبة ال يرضيو ادلعٌت الشعري الذي ليس فيو فكرة توجيو وإرشاد لذا 
 -يقول يف ىذه األبيات :

 

 ابألركان من ىو ماسحُ فلما قضينا من مٌت كّل حاج        ومسح       
 وشّدت على حدب ادلطااي رحالنا    ومل ينظر الغادي الذي ىو رائحُ       

 أخذان أبطراف األحاديث بيننا         وسالت أبعناق ادلطيِّ األابطحُ      
 

أهنا )أحسن شيء سلارج ومطال ع ومقاطع ( ، غَت أنو ليس َتتها معٌت مفيد ، ويبدو 



 ابن قتيبة ىو ادلعٌت النافع ادلفيد الذي يؤدى بصياغة قوية متماسكة .أن خَت الشعر لدى 
 -هـ( :266أما ابن طباطبا ) ت 

فلم خيرج عن دائرة الفصل بُت اللفظ وادلعٌت إذ قال : ) وللمعاين ألفاظ تشاكلها 
فتحسن فيها وتقبح يف غَتىا ، فهي ذلا كادلعرض للجارية احلسناء اليت تزداد حسنًا يف 

ادلعارض دون بعض ، وكم من معٌت حسن قد شُت مبعرضو الذي أبرز فيو ، وكم بعض 
معرض حسن ، قد ابتذل على معٌت قبيح ألبسو ... وكم من حكمة غريبة قد ازدريت 

 لراثثة كسوهتا ولو جليت يف غَت لباسها ذلك لكثر ادلشَتون إليها ( .

وادلعٌت ، ومقتضاه أن ادلعٌت ومن ىذا النص يتضح لنا ان ابن طباطبا يفصل بُت اللفظ 
يوجد مث جتيء األلفاظ لتدل عليو ، ورمبا قصرت ىذه األلفاظ يف الداللة غَت أن ادلعٌت 

 ابٍق كما ىو فمن األوىل أن جتيء األلفاظ مشاكلة للمعاين .
 

 -هـ(:227أما قدامة بن جعفر ) ت 
 

نو ) قول موزون فق د وقف عند ىذه القضية ، وفصل بينهما منذ أن عرف الشعر أب 
 مقفى يدل على معٌت ( .

 وكذلك قال أيضا ) ادلعاين للشعر مبنزلة ادلادة ادلوضوعة والشعر فيها كالصورة ( .
يبدو أنَّ قدامة يرى مبقول ان ادلعاين معروضة للناس وإمنا الفضل دلن دينح ىذه ادلعاين 

 الصورة اليت تصَت هبا شعرا .
 هـ( .740أما عبد القاهر الجرجاني ) ت 

ان قضي ة الفص ل بي ن اللف ظ وادلعن ى بق ى قائم ا ل دى النق اد والبالغيي ن الع رب إذ 
صل دىم جيعلون لأللفاظ صفات وللمعاين صفات أيضا ، ويدع ون الشاعر إل ى أن يالئم بُت 
معناه ولفظو ، حىت جاء عبد القاىر اجلرجاين وعاب الذين يقدمون الشعر دلعناه أو للفظو 

 أي أنو أنكر قضية الفصل بُت اللفظ وادلعٌت .، 

وقد يوحي عناية عبد القاىر ابدلعٌت أبنو منحاز إىل جانب ادلعٌت دون اللفظ وىذا 
االعتقاد صحيح من جهة وخاطئ من جهة أخرى ، ذلك  أن عبد القاىر ال يقصد ابدلعٌت 



الصياغة ، فهو قد اىتم ادلعٌت العقلي ادلنطقي وإمنا يقصد بو ادلعٌت الشعري ادلتولد من 
ابدلعٌت مع اىتمامو ابلصياغة وذىب إىل أن األلفاظ خدم للمعاين وأوعية ذلا فهي تتبعها يف 

 حسنها ومجاذلا وقبحها ورداءهتا .
أي ِإن لأللفاظ وظيفة معينة عليها أن تؤديها وإال فال قيمة ذلا يف ذاهتا على أن 

 داخل الصورة ادلركبة .األلفاظ تتحدد قيمتها مبقدار ما توحيو من 
وادلالحظ ان عبد القاىر قرأ عبارة اجلاحظ كما قرأىا كل مثقف وخرج بنتيجة من  

ىذه العبارة ، أن ادلعٌت يشبو فضة اخلاًب وصنعة اخلاًب تشبو اللفظ والتأليف ، وخيرج 
ولو انصف من ىذه النتيجة ما يزال ىناك انفصال بُت ادلعٌت وطريقة التعبَت عنو بُت ما تق

 وكيفيو قولو أو أدائو .
وقد وازن عبد القاىر بُت اللفظ وادلعٌت إذ يقول  الدكتور إبراىيم سالمة ) مل يغب 

وقد  –يقصد حجج أصحاب اللفظ  –عن عبد القاىر حجة واحدة من ىذه احلجج 
نصب نفسو لدحضها والرد عليها وإرجاعها إىل ما يريد من نصرة ادلعٌت ، فهو ي رى أن 

لو للمعاين وأن األلفاظ تقع مرتبة على الورق إذا كانت ادلعاين مرتبة يف ذىن الشأن ك
الكاتب وأن اللسان جيري هبا مرتبة إذا كانت معاين ىذه األلفاظ منظمة يف ذىن اخلطيب ، 
فإذا رتبت ادلعاين ترتيبها الطبيعي حصلت على صورة خاصة يف التأليف يرجع احلسن فيها 

 إىل انتقاء األلفاظ ( .إىل ترتيب ادلعاين ال 
  

مث يقول الدكتور إبراىيم سالمة ) وكما انتقد عبد القاىر أاب ىالل يف اخلروج بكالم 
اجلاحظ عما قصد إليو ينتقد أيضا اآلمدي وغَته شلن قالوا إن من أخذ معٌت عاراًي فكساه 

 لفظا من عنده كان أحق بو ... ( .
 

ادلسلك يف َعّد عبد القاىر قد وازن بُت وكذلك سلك الدكتور غنيمي ىالل نفس 
اللفظ وادلعٌت من حيث القيمة  ، فعبد القاىر ) مل يُقر من رجحوا ادلعٌت على اللفظ ... 
بل كان من أنصار الصياغة ، من حيث داللة ىذه الصياغة على جالء الصورة األدبية 

. )... 



قاىر من أنصار اللفظ ومن ىذا يسأل الدكتور غنيمي ىالل ىل معٌت ذلك أن عبد ال
؟ مث جييب عن ذلك أيىب عبد القاىر أن يكون من أنصار اللفظ على ضلو ما رآه َمْن سبقوه 
يف مجلتهم ، إذ إن ىؤالء جيهدون أنفسهم يف الكشف عن حسن الكالم يف حسن ألفاظو 

 يف ذاهتا ... .
 

لقاىر قد وازن وكذلك صلد الدكتور أمحد مطلوب قد سار يف نفس ادلسار يف أنَّ عبد ا
بُت قيمة كل من اللفظ وادلعٌت يف إطار النص األديب إذ ق ال : ) إن عبد القاىر يف كل ما 
عرضو ليس من أنصار األلفاظ من حيث ىي كلم مفردة ، وليس من أنصار ادلعاين اليت 
ىي أساس كل شيء ، بغض النظر عن جتانس األلفاظ وتالمحها ، وإمنا ىو من أنصار 

 حيث داللة ىذه الصياغة على جالء الصورة األدبية ( . الصياغة من
 

ومن ىذا تسقط كثَت من االعًتاضات عليو ، وترد مجيع التهم اليت وجهت إليو ، 
فعبد القاىر ليس شلن يتأرجح بُت اللفظ وادلعٌت ، بل ىو شلن مجع بينهما وسوى بُت 

 ت يف حبوثو .خصائصهما وجعلهما شيئا واحداً يعتمد على الصياغة اليت نضج
وكذلك صلد الدكتور امحد مطلوب يقول ليس بُت اجلاحظ وعبد القاىر خالف 
فكالمها يرى الصياغة األدبية ىي اليت يتفاضل هبا أصحاب الكالم ، وشلا يدلنا على ذلك 

 استداللو بكالم اجلاحظ على مذىبو يف الصياغة وإديانو بو .
  

حول اللفظ وادلعٌت ما كانت لتشتد ىذه  ويذكر الدكتور شكري عياد : ) أن اخلصومة
 الشدة لو مل تغذىا دوافع اعتقاديو أخرى سياسية واجتماعية (.

وم ن ىنا يقر الدكتور عبد احلكيم راضي بقولو )مع إدياننا ابنصراف اجلاحظ فعال إىل 
جانب اللفظ مبعٌت الًتكيب والصياغة فإن دقة ادلوقف تقتضي منا سؤاال عما إذا كان 

ظ قد بدأ ابإلع الء م ن ش أن اللفظ فغض من شأن ادلعٌت ، أو أن و ب دأ ابالبتع اد ع ن اجلاح
 شأن ادلعٌت فكان طبيعيا أن يتجو إىل تسليط الضوء على اللفظ(  . 

من خالل ما تقدم ديكن أن نستنتج أن الدكتور عبد احلكيم راضي  قد ادرك يف 



متعدد الداللة ومتنوع األبعاد كما أنو أدرك  دراستو لقضية اللفظ وادلعٌت أن ادلعٌت مصطلح
مدى سعة عناية اجلاحظ وعنايتو ابللفظ إىل جانب أنو ال يهمل ادلعٌت كل اإلمهال ، كما 

اللفظ » أكد يف معاجلاتو ذلذه القضية قصور ادلصطلحات الدالة على ىذين ادلفهومُت 
اخللط يف فهم مسائل النقد وداللتهما  مبا ترتب عليهما شيئا من االضطراب و « وادلعٌت 

 وقضياه خاصة ما يتعلق بقضية الشكل واحملتوى بُت احملدثُت والقدماء على السواء .
من خ الل ذلك كل و صل د أن الدكتور عب د احلكي م راضي قد عاًف ىذه القضية  

 جبانبيها اخلاص ادلتعلق ابدلفاىيم والعام ادلتعلق مبشكلة ادلصطلح يف الًتاث إذ أكد أن
مشكلة اللفظ وادلعٌت مل تكن بالغية فحسب أو حىت مشكلة لغوية وإمنا كانت موضع 
عن اية جه ات كثي رة إل ى ج انب النحاة واللغويُت كان ىناك ادلفسرون والفقهاء واألصوليون 
من سلتلف الفرق لذلك عرب وبشكل واضح على أن مفهوم اللفظ وادلعٌت قد يكون 

 حملدثُت .مضطراب لدى بعض الدارسُت ا
ابب » وعلى سبيل ادلثال فهذا الباب الذي عقده ابن جٍت يف اخلصائص بعنوان 

، يقول الدكتور عبد «يف الرد على من ادعى على العرب عنايتها ابأللفاظ وإغفاذلا ادلعاين
احلكيم راضي أن ) ىذا الباب حيمل دفاعًا رائعًا وتوجيها سديدًا دلا قد يوحي بو كالم 

ل إىل جانب اللفظ وىو أوقع من كل االجته ادات اليت تكبدىا احملدثون اجلاحظ من مي
إلقامة ما تصوروه من أود يف تصريح اجلاحظ ، إذ يرى ابن جٍت أن العناية ابللفظ والتأنق 

 فيو وادلبالغة يف إصالحو ىي قمة العناية ابدلعٌت واحلرص عليو ( .
يف حالة  –ل ذلذه ادلشكلة وليس من شك يف أن ىذا التصور قد قدم احلل األمث

وذلك إبزالة التنايف بُت العناية ابللفظ وتقدير قيمة ادلعٌت ، وبُت  –تصور وجودىا طبعا 
تقدير قيمة ادلعٌت وضرورة العناية ابللفظ . فأمهية ادلعٌت تقتضي أن يعتٌت ابللفظ ، والعناية 

 ابللفظ ىي مقتضى أمهية ادلعٌت .
ب كما تعٌت أبلفاظها فتصلحها وهتذهبا وتراعيها ولذلك يقول ابن جٍت) إن العر 

وتالحظ أحكامها ابلشعر اترة واخلطب أخرى ، وابألسجاع اليت تلتزمها وتتكلف 
استمرارىا ، فإن ادلعاين أقوى عندىا وأكرم عليها وأفخم قدرًا يف نفوسها . فأول ذلك 

ظهار أغراضها ومراميها عنايتها أبلفاظها ، فإهنا دلا كانت عنوان معانيها وطريقا إىل إ



أصلحوىا ورتبوىا وابلغوا يف َتبَتىا وَتسينها ليكون ذلك أوقع ذلا يف السمع وأذىب هبا 
 يف الداللة على القصد ... ( .

وى ذا من شأنو لدى الدكت ور عبد احلكيم راضي أن ) يلغي األثر ادلًتت ب عل ى  
إذ ال مكان « م ، أفخم أق وى ، أكر » صيغة التفضيل للمعٌت يف حديث أبن جٍت 

للمفاضلة إال عند االضطرار إىل االختيار او التفضيل ، وىو غي ر مطل  وب ، ألننا بصدد 
 طرفُت يعضد كل منهما اآلخر ، فأمهية ادلعٌت تقتضي أن يعتٌت ابللفظ ، والعكس ( .

 -وىك  ذا جي  ئ اخلالف بُت ابن جٍت ورلموعة النقاد على مستويُت : 
ول عام يتعلق مبوقف العرب عموماً من عنصري اللفظ وادلعٌت،إذ  يرى ادلستوى األ

ابن جٍت أهنم مل يغفلوا شأن ادلعاين ، وإمنا وفوىا حقها وأولوىا عنايتهم ، متوسلُت إىل ذلك 
 ابلعناية ابللفظ والتأنق فيو .

بعبارة  أما ادلستوى اخلاص فيتعلق ابألبيات احلائية اليت وقفوا عليها وأمجعوا على أهنا
ابن جٍت شريفة اللفظ مشروفة ادلعٌت ، إذ رأى ىو أن معناىا ال يقل قيمة عن لفظها إن مل 

 يتقدم عليو .
ىذا ادلوقف حسب ما يقول الدكتور عبد احلكيم راضي من جانب ابن جٍت ونصوصو 
اليت محلتو إلينا ال ) يقل أمهيو عن نص اجلاحظ الشهَت ..، بل ىو أىم من نص اجلاحظ ، 

نو من انحية مل يستوف حقو من التأمل والعناية ، وألنو من انحية أخرى حيمل التوجيو أل
السديد دلراد نص اجلاحظ ، ويعمل من انحية اثلثة على تاليف بعض ما خلفو ظاىر كالم 
اجلاحظ من آاثر مل تكن يف حسبانو ، وألنو أخَتًا ديثل اختيار عبد القاىر يف زلاولتو 

  أبن للفظ مزااي خاصة ينفرد هبا وتطلق عليو بعيداً عن ادلعٌت ( .لدحض شبهة القائلُت
ومن ىن ا ك ان وقوف عب د الق اىر عن د األبيات نفسها مدافعا عن معناىا منتهج ا 

 السبيل نفسو الت ي سلكها ابن جٍت معرجا على جوىر األفكار اليت وقف عندىا .
النتيجة اليت تكاد تصل إىل ح د  وىن ا يق ول الدكتور عبد احلكيم راضي ) ج اءت 

ادلفاج أة ، أعٍت م ا حملن اه يقينًا من مت ابعة عبد القاىر البن جٍت يف رأي و يف قيمة ادلعٌت يف 
األبيات ادلشار إليها ، وىي ادلتابعة اليت استدعت بدورىا التنبيو إىل أتثر عبد القاىر يف 

ٍت يف اببو ادلشار إليو ... خاصة حُت موقفو من عنصري اللفظ وادلعٌت عموما برأي ابن ج



يكرر أن البالغيُت كثَتًا ما يتكلمون عن ميزات يف اللفظ ال ديكن فهمها إال إذا كان 
 ادلقصود هبا ادلعٌت ( .

 


