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Abstract 

Among the important topics in linguistic research are two elements of the literally 

and meaning. Critics, translators, or interpreters are facing with fundamental 

challenges related to the literally and meaning about examine any text that has many 

semantic hints and delicacies. So sometimes he doesn't know that which of these 

elements to priority and know the authenticity with it. Because in many cases, it is 

the text literally that actually identifies the meaning or layers of meaning. And 

perhaps with the rhetorical and other rhetorical, semantic, phonetic, morphological 

and syntactic structures cannot be reflected the same. Semantic dimensions of the 

text. However, some scholars have prioritized one of these two important linguistic 

elements over the other. The present study aimed to investigate the linguistic 

validity of the rhetoric and semantics and the relationship between these two 

components in the texts by descriptive-analytical method. After the critiquing of the 

views, describe the way and levels of the relationship that exists between these two 

key features. The research results show that whereas the literal meaning of Literally 

is contracted between the intended audiences of a language, there is a kind of 

cohesive, interconnected relationship between the Literally and some semantic 

layers in the texts that it has been used for messaging. It was literary value and 

Prevents from criticizing, which translating or interpreting the meanings of such 

texts without regard to their rhetoric and initial meanings. The convention of a 

language is to describe a literally in a sense given its formal, functional, genitive 

characteristics is the meaning or results it could be have. 
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 امللخّص

مـن أهـم املوضـوعات يف الدراسـات اللسـانية. يواجـ  الناقـد أو املتـرجم أو الشـارح إشـكاليات            تعترب قضية اللفظ واملعـىن 

يتخـبّط أحيانـا بـني    دقائق معنويـة عديـدة حيـ  أنـ       ىيف ممارست  كلَّ نصّ ينطوي عل هامة متعلقة بقضية اللفظ واملعىن

وتوظيــف أحــدمها وإعطــاء األولويــة واألصـالة أليّ منــهما؛ ألن ألفــاظ الــنصّ يف كــطري مــن األحيــان    اختيـار اللفــظ واملعــىن 

ترسيم ذات األوج  املعنوية للنصّ نفسـ  ب لفـاظ    ىالنصّ أو طبقات  املعنوية اهلويّة والكيان ولربّما النقدر عل تعطي معىن

ــة. حيــاول البحــ  دراســة لســانية ألصــالة        وبســائر الصــيا  بأخــر ــة والصــوتية والصــرفية والنحوي ــة واملعنوي غات البالغي

دراســة نقديــة للنظريــات املطروحــة يف هــذا اجملــال   األلفــاظ واملعــاين وعالقــة بعضــها بــالبعض يف النصــوص إضــافة إىل 

املنـهج الوصـفي التحليلـي.     ىعتمـدا علـ  وحتليل الصالت والعالقات بني هذين العنصرين وكيفية هذ  العالقات وأبعادهـا م 

تبيّن من خالل البح  أنّ صصيص األلفاظ باملعاين املبدعـة بـني أهـل اللغـة جمـرد انعقـاد واتفاقيـة حيـ  أهنـم يطلقـون           

لفظا ما ملعىن ما باإلمجاع على مالمح حمسوسة أو معقولة لذلك املعىن أو علـى خصـائص بصـرية و عيـة لـ  كـاأللوان       

صــفات  أو مطبَّقاتــ  أو تغيّـر  أو  بوتــ  أو أســباب ظهــور  أو بعـض معطياتــ  ومــا إىل ذلـك مــن األوجــ  الــل     واألطـر أو موا 

متهّد الطريق إلطالق لفظ ملعىن، كما وهناك لون من التماسك العميق والعالقـة املتداخلـة بـني األلفـاظ واألوجـ  املعنويـة       

ويعبّر عن قيم  األدبية ومينع نقد املعاين ملطل هـذ  النصـوص    يف النصوص والّذي خيدم عملية تبادل املرسالت لنصّ ما

 .أو ترمجتها أو تفسريها دون االهتمام ب لفاظها ومعانيها األوىل والوضعية
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 ةمقدم

يــتمكن خالهلــا مــن التضــلع يف  اللغــة حــىت إن اإلنســان يف إبــالال مــا يريــد  حباجــة ماســة إىل 

لقد حاول اإلنسان منذ أقدم العصور أن يتصـل  »يف التفاعل. ويف هذا اإلطار  املعرفة وبالتال

مبن حول  من أبناء جنس  واصـذ وسـائل عديـدة لتحقيـق ذلـك ولعـل تلـك الوسـائل مـا يعـرف           

باللغـة، تلـك الوســيلة الـل نسـتخدمها يف حياتنــا اليوميـة لالتصـال بــ فراد جمتمعنـا وال نكــاد        

حد ما يف إدراك كنهها ومعرفة طبيعتـها   غري أننا قد حنار إىلنشعر بصعوبة يف استخدامها 

)حممــد « ووظيفتــها وطرائــق حتليلــها، وأول مــا يلفــج االنتبــا  يف هــذا الشــ ن صــعوبة حتديــدها

يف إطـار خمتلـف النصـوص الـل هـي مظهـر مـن         ى. وهذ  اللغة قد تتجلـ (25: 2007علي،  يون 

نصــوص بالعنصــرين اهلــامتني مــن اللغــة مهــا مظاهرهــا إن صــحّ التعــبري. يــتم تكــوين هــذ  ال

اللذين أ ارا صراعات بني البالغيني واللسانيني واألصـوليني والنقـاد للنصـوص     اللفظ واملعىن

 ىاحلفاظ عل ومنهم من نزع إىل اختيار اللفظ يف جماهبة املعىن األدبية، فمنهم من مال إىل

واالئـتالف بينـهما وقـال قائـل آخـر      مصغّرا ش ن اللفظ ومنهم من اصذ منـهج الوحـدة    املعىن

 .إن عالقة ما قائمة بينهما والل جيب علينا التعرّف عليها

هـو الـتالزم. فـال     ... وإنّ طبيعـة اللفـظ واملعـىن    لفظ ومعـىن  ىإن النصّ األديب عبارة عل»

صـورة ذهنيـة فقـد وضـع      بدون لفظ. فإذا كـان املعـىن   ىنعوال وجود مل وجود للفظ بدون معىن

لفــظ هــو القصــد مــن تلــك الصــورة أو هويتــها ... فــاحملفز هلــذا الصــراع بــني اللفــظ       بإزائــ  

فكرة اإلعجاز يف القرآن وارتباط الفكر النقـدي والبالغـي مبضـامينها بوصـف  عربيـا       واملعىن

وداللتـ  أو   إسالميا، فكان الزناع حمتدما يف أيـن يكمـن اإلعجـاز، يف اللفـظ وت ليفـ  أو املعـىن      

. كــان واليــزال (233-231: 2015)حممــد كربيــة، « عالقــة املتولــدة بــني هــذا وذاكهبمــا معــا أم بال

احلقـــول لدراســـات اللســـانيني واألصـــوليني والنقّـــاد يف جمـــال   بهـــذان العنصـــران مـــن إحـــد 

هـذ  القضـية    اللسانيات والنقد األديب. تطرّق الباحطون الكطريون من القدماء واملت خرين إىل

 :والنظريات املتنوعة يف هذا اجملال؛ ومن أمهّهاواقترحوا األقسام اجلديدة 

 .املعاين والّذي أكد علي  اجلاحظ وأبو هالل العسكري ىأ. تفضيل األلفاظ عل»

 .والّذي يتمطّل بابن قتيبة وقدامة بن جعفر ب. اجلمع بني اللفظ واملعىن

 .وأنّ ابن رشيق القريواين وابن األ ري من هُواهتا ج. وحدة اللفظ واملعىن



  575 في اللغة العربيةونظرياتها   دراسة نقدية إلشكاليات اللفظ والمعن

 

، يالعبيـد  ي)اـاد « د. العالقة القائمة بني اللفظ واملعـىن والّـل طرحهـا عبـدالقاهر اجلرجـاين     

ال إشـكال يف عــدم العالقــة الذاتيـة بــني األلفــاظ   »وأضـيف إليهــا يف علـم األصــول ب نــ     .(201: 2012

 واملعــاين وتــوهم لــزوم العالقــة واضــح الضــعف لعــدم لــزوم كــون املــرجِّح هــو الرابطــة بــني اللفــظ       

واملعىن إلمكان أن يكون انتخاب لفظ لترجيح في  لدب الواضع كسهولة األداء وحسـن التركيـب مـن    

 (.56-1/55ج :1415)املوسوي اخلميىل، « غري أن يكون بني األلفاظ واملعاين أدىن مناسبة

من القضايا الّل أ ارت تفكري النقاد والبالغيني وعلماء اللغة.  تعدّ قضية اللفظ واملعىن»

أن    القضية هي وج  من وجو  الطنائيات الكطرية وقد تعرّضج للتجاذبـات الفلسـفية حـىت   هذ

أفالطــون عنــدما قــرّر أن للموجــودات عنصــرين مهــا اهليــول والصــورة؛    املســ لة أرجعــج إىل

ــر عنــها بالشــكل واملضــمون أو الظــاهر والبــاطن         ف ســاس هــذ  القضــية شــيةان ميكــن أن يعّب

. (166: 2016)الــــدياب، « شــــكل دالّ ومــــدلول ىاللســــانية علــــ وأصــــبحج تطــــرح يف الدراســــات

ولكن  (7: 2010زاد ،  )حاجي« حتديد املعىن ىوالبح  اللغوي عند العرب منذ بدايات  تركز عل»

يتعلـق بفتـرة اهـتمّ فيهـا نقّـاد األعمـال        يبدو أن ظهور تضارب اآلراء يف موضوع اللفظ واملعىن

يف املؤلفـات األدبيـة. فمنـهم مـن      بون أو الصـورة واحملتـو  األدبية مبواضيع مطل الشـكل واملضـم  

أقام الوزن للشعر والنطر مبعان تكوّنج مبجـاورة عـدة ألفـاظ لـي  هلـا شـ ن  إذا تفـرَّد بعضـها         

ألفـاظ منقَّمـة رصـينة     ىعن اآلخر، ومنـهم مـن يعلـي شـ ن النصـوص األدبيـة الـل حتتـوي علـ         

ــوب الســ       ــوّر باقــات املعــاين الــل تطيــب لقل امعني ونفوســهم وذوقهــم األديب. كــان األدبــاء    تُبل

ــاء يتمســــكون باأللفــــاظ الفصــــح   ــة إنشــــادهم   ىوالشــــعراء واخلطبــ لتصــــوير املعــــاين وفعّاليــ

هـذ    ىوخطاباهتم، ألن للّفظ يف النفوس وقعا قـد ال يولـد  أي شـيء آخـر ولـذلك اعتمـدوا علـ       

غــم أهنــم عبّــروا عــن هــذ   امليــزة يف مضــيّ الــزمن لتحديــد القيمــة األدبيــة لألعمــال األدبيــة ر 

 .امليز  ب  اء خمتلفة طيلة الزمن

اجلديـد   بواحملتـو  ىالتراكيب والعبارات والب نا ىإنّ نصّا ما بلون  ودور  اللساين حيتوي عل

؛ إذ الظـاهر اللسـاين   بوالل ميكن التمايز بينها وبني اخلصـائص اللسـانية للنصـوص األخـر    

حيملــها ويف صــدد إيضــاحها للمــتلقّني ســواءا كــان  لكــلّ نــصّ وباطنــ  خيتلــف بــاختالف معــان 

هــــذان الظــــاهر والبــــاطن صــــاغتهما التراكيــــب اجلزلــــة والرصــــينة أم العبــــارات البســــيطة  

األصالة أللفـاظ ذلـك الـنصّ أيضـا.      ىوالسطحية. لعلّنا نستطيع اعتبار هذ  املس لة كدليل عل

اظ أ نـاء عمليـة نقـد الـنصّ أو     الوضعي واألول لأللف هذا األساس جيب االهتمام باملعىن ىفعل

ال شـكّ  »استلفات النظر لشمولية معنـا  املتضـامن والكلّـي؛ ألنـ       ترمجت  أو شرح  إضافة إىل
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 .(31: 1380)زراعــج وآخــرون، « معانيهــا يف أيــة لغــة كانــج، ليســج ذاتيــة  ىأنّ داللــة األلفــاظ علــ

الطبع ملا كنّا وجدنا أكطر  ىضمعانيها مبقت ىلو كانج داللة األلفاظ عل»وإمنا وضعية حي  أن  

 .(4: 1330)شهايب، « من لغة بني الناس

ــر  ــة أخـ ــن جهـ ــور علـــ   بمـ ــذ  األمـ ــدلّ هـ ــارات     ىتـ ــنصّ كالعبـ ــانية للـ ــ  اللسـ ــة األوجـ إبداعيّـ

والصـياغات التعبرييــة وقواعـد اللغــة ومنـهج اخلطــاب وأصـالة صــورة الـنصّ أي ألفاظــ  الــل      

متاسـك معـزّز وو يـق بـني ألفـاظ الـنّص ومعانيـ .        . وهلذا هناك عالقة ويعانقها عنصر املعىن

حبيـ  يصـبح اللفـظ عنـد اسـتعمال        أن هناك قوة أيضا تربط بـني اللفـظ واملعـىن    ىوال خيف»

نفس  للسامع  ك ن  اللفظ، فإذا أحضر املتكلم اللفظ فك منا أحضر املعىن واملعىن ك ن  املعىن

. ومــن الطبيعــي أن (139: 2016دالعال، )عبــ« وهــذا االرتبــاط بينــهما جيعلــهما كالشــيء الواحــد

يوجد حنو هذا االرتباط كظاهرة لسانية ألفضل ما ميلك  اإلنسـان مـن الـنعم وهـو اللغـة؛ ألن      

كمـال األشـياء واللغـة مـن      ما يف الكون من املخلوقات ترتبط ب ختها ملواصلة مشوار السري إىل

 .مجلة أهمّ هذ  الكائنات

هلـذ  العالقـة والتماسـك بـني      باجلـة األوجـ  اهلامـة األخـر    ما يهمنا يف هذا اإلطـار أن مع 

العنصــرين باملنظــار اللســاين مــن الضــروريات الــل متكّننــا مــن إماطــة اللطــام عــن النصــوص  

دقائقهـا وأسـرارها وإعجازهـا إن كانـج تـدّعي اإلعجـاز والـل         وكشف حقائقهـا والوصـول إىل  

  هــذ  العالقــة والتماســك مــن ق بــل  الــرغم مــن معاجلــة بعــض مــن أوجــ  ىتتناوهلــا املقالــة علــ

. مع أن علماء اللسانيات والبالغيني واألصوليني قـدّموا آراء  املنظّرين يف جمال اللفظ واملعىن

أن بعضــهم اســتنتجوا موضــوع   جــديرة بالدراســة إلدراك مطــل هــذ  العالقــة والتماســك حــىت   

ا لعالقة هذين العنصـرين  بوصف  منهال ومورد (135: 1392، )كامالن وآخرون« استدعاء املعىن»

والـل يسـتلزم حتديـدُ     والتماسك بينهما ولكن يف حتديد وج  آخـر مـن عالقـة اللفـظ واملعـىن     

أصـــالة أي  منـــهما دراســـةَ املســـار للعالقـــة بينـــهما ميكـــن القـــول بـــ ن النصـــوص ال صلـــو مـــن  

ــل هــدف كــل مــن اللفــظ واملعــىن       الت إيصــال هــذ  املرســ   إىل اإليــدئولوجيات واملُرســالت ال

وترســيمها. وهــذا وجــ  ممتــاز ســيعا  يف هــذ  املقالــة. إذ مرســلة الــنصّ أو رســاالت الكاتــب    

وإيدئولوجيــ  هــي األســاس يف قيامــ  بتــ ليف الــنص وتكــوين بنيتــ . والــنصّ إمّــا كــان مجلــة أو   

ــا كتابــا يف عشــرات الصــفحات إنّمــا يســع     إيصــال مرســلة مــن أجلــها اســتعار     إىل ىفقــرة وإمّ

ــا أراد قولــ  الــذي ال يفصــح إال بتلــك األدوات       الكاتــب األلفــاظ  ــ  املــتلقّني بــ  عمّ واملعــاين لينبّ

 .والعناصر اللسانية
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)مــؤدب وآخــرون، « أن األلفــاظ صلــق للنطــق والقــراءة والتحــدّث وليســج املعــاين » نظــرا إىل

املعـــاين كمعقـــوالت لســـانية بإعانـــة مـــن األلفـــاظ   ىفلـــذلك ميكـــن احلصـــول علـــ  (50هــــ: 1389

دون اإلفـادة مـن امليـزة     امليـزة األوىل  ىت لسانية حبي  أن  قد ال نستطيع العطور علكمحسوسا

الطانية؛ ألنـ  ميكـن إطـالق املعـاين العديـدة للفـظ واحـد يـورد يف املعـاجم والقـوامي  وخاصـة            

يتعني حدود معانيها يف اجلملة أو النصّ. هذا وأنّ كـل نـصّ حيمـل مراسـالت للمـتلقني وألهـل       

 لغة خاصـة؛ ومـع أن اللغـة نفسـها جمموعـة مـن املراسـالت أو أداة  إليصـاهلا إىل        اللغة صصّ  

يف حتقيـق غاياهتـا أي    املتلقني فيمكن القـول ب هنـا تتمتّـع بـ داتني هـامتني مهـا اللفـظ واملعـىن        

إقامة العالقات والتخاطب بني أهل اللغة أو يف حتقيق عملية تبادل املرسالت بينهم. هذا هـو  

وكيفيتـها الـل نعبّـر عنـها      يعبّر عن وج  مـن أوجـ  العالقـة بـني اللفـظ واملعـىن       الذي يبدو أن 

أداتـان أساسـيتان للّغـة يف عمليـة تبـادل       أن اللفـظ واملعـىن   بهنا بالدور الوظيفي وبعبارة أخر

د      املعـىن »اللفـظ أو   بقـد يسـاوي أضـعاف مـد     املعـىن  باملرسالت رغم أنـ  يبـدو للباحـ  أن مـا

هـو الوجهـة    حيـ  كـان املعـىن   »، (125هــ:  1367تبـار،   )جعفري« طق )اللفظ(من الن أفضل وأوىل

أن اللفظــة ». كــذلك (7: 2010زاد ،  )حــاجي« واألســاس الــذي إليــ  يقصــدون وبــ  كــانوا معنــيني   

سـابقة   بحمدّدا أو تفيد غرضا إلّا إذا ارتبطج وتعالقج ب لفاظ أخـر  املفردة ال تكتسب معىن

 .(80: 2008)ابن حاج إبراهيم وآخرون، « ا تؤدّي وظيفتها يف سياق ماهلا أو الحقة هبا، وكلّ منه

وأ ر عالقتـهما يف النصـوص ضـمن     تكمن أمهية البح  يف حتديد أصالة اللفظ أو املعىن

متابعة الرؤية النقديـة آلراء العلمـاء النحـويني والبالغـيني واللسـانيني واألصـوليني ونظريـاهتم        

بيـان أبعـاد العالقـة القائمـة بـني ألفـاظ الـنّص ومعانيـ  مرتبطـا          املقترحة يف هذا احلقل أوال و

بقضية إيصال املرسلة بشكل أكطر وضوحا  انية لكي يسـهل استكشـاف اإلشـكاليات املطروحـة     

امليـــزات الـــل هلـــا إمكانيـــة التوظيـــف   ىالعطـــور علـــ يف نقـــد النصـــوص وحتليلـــها إضـــافة إىل 

 .أصالة كل نصّ ىوالتطبيق للحفاظ عل

 :بح أسةلة ال

ــيم االشــتراكات والعالقــات القائمــة بــني األلفــاظ واملعــاين مــن منظــار          .1 ــتم تقي كيــف ي

 اللسانيات؟

؟ وبالتال هـل القيمـة األدبيـة للـنص     هل تتعلق األصالة يف النصوص باللفظ أم املعىن .2

 تتعلق باأللفاظ وترتيبها وتنسيقها أم باملعاين ودالالهتا؟
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لي  يكفينا يف عملية نقد النصوص أو ترمجتها واحلفاظ ع هل جمرد االهتمام باملعىن .3

الوضــعي للفــظ يف  أو شــرحها أم جيــب يف األنشــطة األدبيــة االهتمــام ب صــداء املعــىن  

 النص اهلدف أيضا؟

 :فرضيات البح 

إن كـل نــصّ يوصــل مراســالت املؤلــف إىل املــتلقنّي خيدمــ  العنصــران مهــا اللفــظ واملعــىن   .1

ة مدب أكطـر مـن مـدب األلفـاظ والـل يسـهل احلصـول        بفارق ميكن أن يكون ألوجه  املعنوي

على تلك األوج  باإلفادة من هذ  األلفاظ نفسها أيضا وميكن اعتبار هذ  القضـية كنقطـة   

يتالقي فيها اللفـظ واملعـىن ويترابطـان، فـإذا تـوفّرت هـذ  امليـزة يف الـنصّ األديب سـيتولّد          

لتراكيــب فحســب، بــل يف ارتبــاط   تالحــم لــي  يف مســتوب األلفــاظ واملعــاين والعبــارات وا    

 .اجلمل والفقرات بعضها بالبعض وهذا ما سيؤدي إىل نضج الطمار للنصّ األديب

املـتلقّني تُـربز    لعل ألفاظ النصّ ومعاني  الل صدمان النصّ يف إيصـال مرسـالت  إىل   .2

وعالقاهتمـا يف مسـتويات    أن األصالة يف النصّ صتص بكال العنصرين اللفظ واملعىن

 .كلها ولذلك يتم تقييم النصّ األديب هبما النصّ

أو نقــد  أو شــرح  مــن الضــروريات وميكــن     باللغــة األخــر  للــنصّ إىل إن نقــل املعــىن  .3

الوضــعي للفــظ مــا يف نقــد الــنصّ وشــرح  أو يف       القــول بــ ن عــدم االهتمــام بــاملعىن    

ذلك يعرقل رقيّ األعمـال األدبيـة، كـ    ذلك املعىن ىترمجة ذلك النصّ دون احلفاظ عل

الوضـعي لأللفـاظ    العالقة القائمة بني معاين النص وألفاظـ  متنـع أن نتجاهـل املعـىن    

 .أو معانيها الطانوية أ ناء نقد النصّ وترمجت  املعىن معىن إضافة إىل

 :منهج البح 

يف هـذ  املقالـة ملعاجلـة     يف البداية سيتم تقدمي قراءة عامة وصفية لسانية عن اللفظ واملعـىن 

الصــراعات بــني املنظّــرين وتوجهــات أصــحاب الفكــر واإلشــكاليات املطروحــة يف   مــا أ ــارا مــن

يف النصوص وإمكانيـة نقـد الـنصّ أو عـدمها      ذلك اجملال ولتحديد العالقة بني اللفظ واملعىن

الوضعي للّفـظ دورا ال يسـتهان    دون أخذ األلفاظ ومعانيها الوضعية بعني االعتبار؛ ألن للمعىن

ومدلوالتــ ، كمــا وســيتم تنــاول مكانــة هــذين العنصــرين يف     بيــ  األخــر يف مســار معرفــة معان

الــنّص والغايــة مــن إيصــال مرســالت  وعالقــة بعضــ  بــالبعض بعــد أن ينتــهي حتليــل اآلراء            

 .والنظريات املقترحة يف هذا احلقل ونقدها وحتليلها
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 :خلفية البح 

منـهم   ول قضـية اللفـظ واملعـىن   تنـا  كان الباحطون الكطريون اإليرانيون والعـرب أكطـر ميـوال إىل   

يف جمــال الدراســات اللســانية بــاحملفزات الدينيــة والطقافيــة والعلميــة،     بالقضــايا األخــر إىل

الوصــفية   ببــالرؤ قضــية اللفــظ واملعــىن   فلــذلك خصّصــج دراســات عديــدة مــن ق بالــهم إىل     

 :والتارخيية والعقائدية واألصولية مطل

للكاتـب   " الـتفكري النقـدي والبالغـي عنـد العـرب     يف اللفـظ واملعـىن  "كتاب حيمل عنوان  .1

دالالت  يف آراء البالغيني والنقاد إضافة إىل ( الذي درس مكانة اللفظ واملعىن2001مجعي )

اللغــة وعالقتــها بــالفكر  األلفــاظ ومعانيهــا املختلفــة يف الســياقات املتنوعــة جبانــب مــدخل إىل 

لبنيـة الـنصّ األديب منـها الشـعر بـني حمتـوا        ودراسة  وقضية الكالم وأ رها يف اللفظ واملعىن

النظم واألسـلوب   دراسات يف اإلعجاز قبل عبدالقاهر اجلرجاين ورؤية إىل وشكل  وصوال إىل

 أو شكل الشكل وشكل املضمون. ويف خامتت  يقرّ الكاتب بنوع من الـتالحم بـني اللفـظ واملعـىن    

النقـاد يظلـون مـدينني إلجنـاز  بكـطري      أن هذ  الطنائية بدأ باجلاحظ ومن جاء بعد  من  بوير

 .يف النظريات الل طرحوها والنتائج ال توصّلوا إليها أ ناء دراساهتم

( الـذي يـبىل اجتاهاتـ     2012للباحـ  اـادي العبيـدي )    "قضية اللفظ واملعىن"مقالة  .2

ة التـ  ري  حتديد القيمة الفنيـة للـنّص مـن اجلهـة اللفظيـة واملعنويـة وأولويـ        ىيف هذ  املقالة عل

ألحدمها وفّعاليت  أكطر من اآلخـر متنـاوال موضـوع اإلعجـاز ب نـ  يف أّي منـهما يكمـن اإلعجـاز         

وقائال إن الفضل لعبدالقاهر اجلرجـاين يف كشـف العالقـة بـني اللفـظ       يف اللفظ أم يف املعىن

 .مبا هلما من ميزات متنافرة واملعىن

( 2016للباحـ  الـدياب )   "تعلـيم العربيـة  و عالقـة اللفـظ بـاملعىن   "بعنـوان   بمقالة أخـر  .3

والــل تكوّنــج مــن  ال ــة أجــزاء تضــمّ حتديــد اآلراء املوافقــة واملعارضــة للمنظّــرين يف قضــية   

التفرقـة بينـهما أو    والفالسفة واللسانيني وحتديد األولوية ألحدمها إضـافة إىل  اللفظ واملعىن

تخدامها يف تعلـيم اللغـة العربيـة    مناهج الس ىوحدهتما ووجود التضامن بينهما كي حتصل عل

كظـاهرة لســانية   لغـري النـاطقني هبــا؛ ومـع أن الكاتـب يعــّرف يف مقالتـ  قضـية اللفــظ واملعـىن       

فلهذا حاول أن ينظر إليها مـن املنظـار اللسـاين ويسـتفيدها لتعلـيم العربيـة مّث يـدّعي ب نـ  لـو          

اللغة لظهرت هلا نتائج باهرة  بشكل جيد يف جمال تعليم استطمرت العالقة بني اللفظ واملعىن

 .وفعّالة تفيد املمارسني يف اجملال نفس 
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 "املعـاين مـن وجهـة نظـر األصـوليني واللسـانيني       ىداللة األلفاظ علـ "مقالة حتمل عنوان  .4

 ( اللــذين طرحــا فيهــا مســ لة الكيفيــة لعالقــات اللفــظ واملعــىن   1392فــر ) لكــامالن ويــزداين

« اسـتدعاء املعـىن  »نظّرين األصوليني واللسانيني وتناول موضـوع  دراسة آراء امل باالنضمام إىل

بواسطة األلفاظ أي أن األلفاظ وتصوّرها تسبّب ظهور املعاين وهذا بسبب االرتباط الذي هـو  

بكونـ  أمـر طبيعـي أو جعـل مـن الواضـع وهـو قـد يكـون مـن تصـّرفات             قائم بني اللفـظ واملعـىن  

ــذ   ــل هـ ــبحان  وكـ ــان أم إرادة اهلل سـ ــوليني     اإلنسـ ــني األصـ ــع بـ ــات الوضـ ــرُف بنظريـ ــور تُـ   األمـ

 .جهودهم للكشف عن أسرار هذ  القضية بواللسانيني الذين يبذلون قصار

( الـذي درس فيهــا  1394للباحـ  مريدامــادي )  "النسـبة الدالليــة للفـظ واملعــىن  "مقالـة   .5

 ىللفــظ علــكيفيــة هــذ  النســبة الدالليــة بفرضــية فحواهــا  بــوت العالقــات الدالليــة الوضــعية    

وأسباب وضـع األلفـاظ واملعـاين مـن وجهـات النظـر املختلفـة. ومـن أهـّم مـا وصـل إليـ               املعىن

 النامجـة عـن طبيعـة اللفـظ واملعـىن      املعـىن  ىالباح  هو نقد نظريـة الداللـة الذاتيـة للفـظ علـ     

 .املعىن ىجبانب تبيني نظرية الداللة الوضعية للفظ عل

 ىلباحطني ملا ذكرنا مـن الدراسـات السـابقة تعتمـد علـ     يصلح للذكر أن اجتاهات الكتّاب وا

يف كــطري مــن األحيــان ومــا أشــري يف هــذ    جمــرّد الوصــف فيمــا خيــصّ بقضــية اللفــظ واملعــىن 

وأن أيّـا   معطيات حمددة تُظهر أبعاد العالقات القائمة بـني اللفـظ واملعـىن    اجلهود القيمة إىل

التصــرّف معهمــا يف عمليــات كالنقــد    منــهما مولــود آلخــر ومتخّــض عنــ  أو أنــ  كيــف يكــون        

حد ميكن حتديد الطبقات املعنوية للنصّ. والذي متايزت بـ    والترمجة والتفسري وغريها إىل

ــا تســـع     ــابقة املـــذكورة يف اخللفيـــة أهنـ ــة مـــن الدراســـات السـ ــيم األوجـــ   إىل ىهـــذ  املقالـ تقيـ

د النظريـات املقترحـة   نقـ  كالعنصرين اللسانيني إضافة إىل واألطراف لعالقات اللفظ واملعىن

االجتــا  اللسـاين وذلـك باعتبــار الـنصّ ككــلّ متماسـك مــتالحم      ىيف اجملـال نفسـ  معتمــدة علـ   

املتلقّي والل متّج تسميتها مبرسـلة الـنصّ كظـاهرة     وكحامل الرساالت املختصّة بالكاتب إىل

 .لسانية هلا دور هام بني النظريات النصّيّة احلديطة ونظريات الترمجة والنقد

 :لغة واصطالحا اللفظ واملعىن

أن تارمـي بشـيء كـان يف فيـك، والفعـُل لَفَـَظ الشـيء:. يقـال: لََفظـُج الشـيء:           »اللفظ لغة:  (أ

م ن فَمي أَلف ظُُ  لَفظا رامايتُُ ، وذلك الشيء لُفاظَة . قـال ابـن بـري: واسـم ذلـك املَل فـوظ لُفاظـة        

يظ: رمـى.     ولُفاظ ولَف يظ  ولف ظ. لنب سيد : لَفَظ الشيء: وبالشيء يال ف ظُ لَف ظا ، فهو مال فُـوظ ولَفـ 



  581 في اللغة العربيةونظرياتها   دراسة نقدية إلشكاليات اللفظ والمعن

 

ظ امليّـج إ ذا مل تقبلـ             ظ مبـن فيهـا إ ىل اآلخـرة َأي ترمـي هبـم. واأل:رض تلفـ  والدنيا الف ظـة تالفـ 

ـ  إ ىل            ـظ مبــا يف جاْوفـ  ــ  إ ىل الســاحل، والبحــُر يلفـ  ـظ الشــيء: يارمــي ب ــْج بــ . والبحــر يلفـ  ورما

 .. إذن فاللفظ هو رمي الشيء حمسوسا كان أو معقوالاب لفظ()ابن منظور: ب« الشُّطوط

هو القول امللفوظ والكالم املقول الـذي ينطـق بـ  اإلنسـان. فـاللفظ       :اللفظ اصطالحا (ب

 .اصطلح للمفردات الل يعبّر اإلنسان عن مراد  هبا

عانايْـجُ الشـيء   لغة: م ن عُن يجُ حباجتك مباعْىن قصادْتُها، مـن قولـك    املعىن»لغة:  املعىن (ج

مصدر  . فاملعىن)ابن منظور: باب عنا(« أَعن ي  إ ذا كنج قاص داا  ل ، ف َمَّا من العاناء وهو الع نايةُ

 .ما يراد ب كمل  ىما وراء اللفظ وأما املعىل اسم املفعول كاملهدي يدل عل ىميمي يدل عل

 أذهـاهنم واملتخلّجـة يف   املعاين قائمة يف صدور الناس املتصوّرة يف»اصطالحا:  املعىن (د

نفوسهم واملتّصلة خبواطرهم واحلاد ة عن ف كَرهم، مستورة خفيّـة وبعيـدة وحشـيّة وحمجوبـة     

. وبــالتعبري اآلخــر املعــاين هــي  (1/75ج :1998)اجلــاحظ، « معدومــة منكوبــة وموجــودة يف معــىن 

 .احلقائق يف الكون والل توجد يف أفكار األنسان الذي هو جزء من هذا الكون

 األسس النظرية

ــال بينــ  وبــني املــتلقّني إىل     ــقة    حيتــاج املؤلــف إلقامــة التواصــل الفعّ لغــة مدقنيقــة مقتحمــة منسَّ

يــزوّد املــتلقّني باملرســالت املقصــودة يف إطــار لغــة صلــو مــن الغمــوض       مالئمــة ملتحمــة حــىت 

ال تنقصـها   والعيوب يف أجزائها وبناها؛ كذلك جيـب عليـ  لتحقيـق هـذ  الغايـة أن يتمتّـع بلغـة       

اللغـة  »اللسانية البديعة ب لواهنا وتتوفّر فيها األصالة؛ ألن  األلفاظ والتراكيب الرصينة والب ىن

يف حقيقتها ويف وظيفتها هي إعادة ترتيب للموجودات وصياغة جديدة لطبيعة العالقة بينها. 

ام الطقــايف إهنــا تعيــد ترتيــب املوضــوعات والصــور الذهنيــة مبــا ميكننــا مــن فهــم احملــيط العــ     

واملادي والفكري أليـة أمّـة مـن خـالل فعاليـة التـ  ري والقابليـة للتـ  ّر وال ميكننـا أن نغفـل هنـا            

: 2017)جحـيش،  « إمكانية اللغة يف خلق عوامل جديدة مغـايرة لطبيعـة الواقـع الـذي تنطلـق منـ       

 .إطار النصّ وكل هذا يتحقّق باأللفاظ واملعاين يف إطار العالقات ويف جمال األدب ويف (21

أن اللفــظ بكــل مظــاهر  الصــوتية والدالليــة هــو يف  » فيمــا خيــصّ بــائتالف اللفــظ واملعــىن 

نف  املتلقي، فاأللفـاظ   ألن  أناط  دور التوضيح والتسهيل والتبلييف والوصول إىل خدمة املعىن

ــا وســبيلها إىل   ــوان معانيه ــنف  وقــرب يف الفهــم،        عن إبــراز مقاصــدها ليكــون هلــا وقــع يف ال

وخاضـعا لـ  ليتحقــق    تقتضـي هـذ  التبعيــة أن يكـون اللفـظ يف الكــالم املسـجوع تابعـا للمعــىن      و
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شــرف  ىالطبـع الصـايف ويـزنوي التكلــف الغـّ  وهنـا تظهــر فكـرة اخلـادم واملخــدوم الدالّـة علـ         

أنّ األلفاظ ال »أو  (9)زمري، التا: « اللفظ اخلادم ميتا ال فائدة في  ىالذي اذا اختلّ يبق املعىن

فاضــل مــن حيــ  هــي ألفــاظ جمــرّدة وال مــن حيــ  هــي كلــم مفــردة وأن األلفــاظ تطبــج هلــا   تت

الل تليها أو ما أشب  ذلك مما ال تعلـق لـ     اللفظة للمعىن الفضيلة وخالفها يف مالئمة معىن

ب    بصريح اللفظ ... أو أن اللفظ تبع  للمعىن يف النظم وأن الكلم تترتّب يف النطق بسـبب ترتُـّ

تتجرّد أصـواتا وأصـداء حـروف، ملـا وقـع يف       ىالنف  وأهنا لو خلج من معانيها حتّ معانيها يف

ضمري وال هاجا ا يف اخلاطر، أن جيـب فيهـا ترتيـب ونظـم وأن جيعـل هلـا أمكنـة ومنـازل وأن         

. هذا ومن املمكـن املسـاواة بـني    (56-46: 1978)العشماوي، « جيب النطق هبذ  قبل النطق بتلك

لفظ  لعل استبدال  بلفظ آخر ال  وبني أصالة معاني  وأن يكون لكل معىن أصالة األلفاظ للنصّ

ال توجد عالقة طبيعية وذاتية بني األلفـاظ مبجـرد   »بعين  حي  أن   استدعاء املعىن ىيقدر عل

هذ  العملية املتعلقـة يف اللفـظ    ىعل« الوضع»كوهنا أصواتا واملعاين، بل يطلق األصوليون اسم 

. فلـذلك إن  (71: 1390ي وآخـرون،  ـ)قافـ « وجـد اإلنسـان عالقـة اعتباريـة بينـهما     اللـذين أ  واملعىن

ــاين الوضــعية واألوىل       ــنصّ وحتويلــها وعــدم ذكــر املع ــد    اســتبدال ألفــاظ ال ــك األلفــاظ عن لتل

موضـوع  قـد يوجـد  قـب بـل  قـوب فيـ  أ نـاء النقـد           باللغـة األخـر   ترمجة مطل هذا الـنصّ إىل 

 .والترمجة والتفسري

عيب كيان الـنصّ وهويتـ  الـل جتلّـج يف األلفـاظ. جيـوز مطـل هـذا االسـتبدال فيمـا ال           إن هذا ي

يعــىل باأللفــاظ واملعــاين ومجاليتــهما كالنصــوص العلميــة واملعلوماتيــة الــل ال نــرب تواصــال و يقــا     

ومتماسكا بني األلفـاظ املسـتخدمة فيهـا وبـني معانيهـا؛ إذ إيضـاح املعـىن بعينـ  يف هـذ  النصـوص           

قيقــ  باســتبدال األلفــاظ واســتخدام بدائلــها دون أن مينــع إيصــال املرســالت إىل متنــاول   ميكــن حت

األيدي للمتلقنّي وحيتمل فيها اختصاص األصالة باملعىن دون اللفظ رغم أن يف النصـوص األدبيـة   

عالقة اللفظ مبعنا  عند اللغويني حتتمـل أكطـر مـن وجـ ، فقـد تكـون نوعـا مـن التطـابق التـام بـني            »

ظ واملعىن حبيـ  ال حيتمـل اللفـظ الواحـد إلّـا معـىن واحـدا وقـد حيتمـل اللفـظ الواحـد أنواعـا             اللف

ــاك الظــواهر اللســانية   (126: 2011)أحممــد، « مــن املعــاين واملعــىن الواحــد ألفاظــا عديــدة      ؛ ألن هن

كاالشتراكات اللفظيـة واالشـتراكات املعنويـة والتـرادف والتضـاد ومـا إىل ذلـك منـها والـل يصـعب           

 .ليل النصوص األدبية وغريها دون االهتمام هبا يف عمليات النقد والترمجةحت

ميكن التعبري عـن أن اختيـار األلفـاظ وتوظيفهـا يف كـطري مـن النصـوص ليسـج هلـا أسـ            

علمية ودعائم منطقية؛ ألن صوت نصّ ما وتراكيب  وب نا  وقواعد لغت  البديعة يتمظهر أحيانا 
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هـذا حيـدد    ى. وعلـ فظ صصّ  األصالة ول  أمهيـة أكطـر مـن املعـىن    حد يبدو للمتابع أن الل إىل

 :البعض عالقة اللفظ مبعنا  يف مستويات أربعة هي

 .ألفاظ ذات معان خمتلفة كرجل وفرس وهو أكطر الكالم (أ»

معـان متعــددة ومتنوعـة كعــني املـاء وعــني السـحاب وهــو مــا      ىاللفـظ الواحــد يطلـق علــ   (ب

 .باملشترك اللفظي ىيسم

واحــد كالســيف واملهنّــد واحلســام وهــو مــا   معــىن ىألفــاظ متعــددة ومتباينــة تطلــق علــ  (ج

 .بالترادف ىيسمّ

األبـيض   ىمعنيني خمتلفني متناقضني كإطالق لون اجلون عل ىاللفظ الواحد يطلق عل (د

 .(127: 2011)أحممد، « بالتضاد ىواألسود وهو ما يسم

لفــاظ الــنصّ تعتــرب كهويّــة وكيــان ظــاهري  أن أ ىعلــ والتوجــ  الشــمول هلــذ  املقالــة يــبىن 

صـوري ومعانيــ  تعتــرب كماهيــة الــنصّ وجـوهر  وطبيعتــ  واللــتني تُســتخدمان كــ داتني إليصــال   

وأول تعريف للّغـة أيضـا ميكـن تلخيصـ  يف هـذ        املتلقّني ولعل أكمل معىن مُرسلة النصّ إىل

احلديطـة يف هـذا املهـم. قـد يوجـد       املس لة؛ ألن اللغة يتكـون معنـا  املالئـم للنظريـات اللسـانية     

أن  هـذا التـرابط إىل   بترابط ال يتجزأ بـني الكيـان الظـاهري للـنّص وبـني جـوهر  ويصـل مـد        

مطل هذا الترابط  ىالبعض ال يعترب النصوص كالشعر صاحلة  للترمجة؛ ألن عدم احلفاظ عل

ه  املعنويـة والسـياق هـو    ميكن أن يقلّل قيمة النصّ األدبية أو أوج املتماسك بني اللفظ واملعىن

الوضـعي   املعـىن  ىهذا التالحم أحيانـا ويرقّيـ ، كمـا وأن عـدم احلفـاظ علـ       بالذي يرفع مستو

اهنيار كيان النصّ األساسي الذي جتسّد يف ألبسة األلفاظ ويف النهاية  لأللفاظ قد يؤدي إىل

ذا كـان للفــظ معــان  عنــد ترمجتـ ؛ ألنــ  إ  بتقـدمي نــصّ ملـيء بــالعيوب ملتلقّـي اللغــة األخـر     إىل

 . انوية فهذ  املعاين مصدرها ومنبعها كان املعىل الوضعي للفظ يف املرتبة األوىل

 نظريات اللفظ واملعىن

وأفضـلية بعضـ  بـالبعض يف     قد اختلف العلماء املتقدمون واملت خرون يف أمهية اللفظ واملعـىن 

ة النقـد والترمجـة والتحليـل.    إنتاج النصّ. واآلخرون يستجلبون النظـر هلـذا املوضـوع يف عمليـ    

اجلـاحظ وأيب   من القـدمي ميكـن أن نشـري إىل    وممن قاموا بالتنظري يف قضايا اللفظ واملعىن

هــالل العســكري وابــن جــىل وابــن رشــيق القــريواين وقدامــة بــن جعفــر وابــن قتيبــة يف جمــال     

 .الشعر والنقد وعبدالقاهر اجلرجاين يف البالغة
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 مطروحــة يف الطريــق يعرفهــا العجمــي والقــروي والبــدوي  إن املعــاين»كتــب اجلــاحظ فيهــا 

« وإمنــا الشــ ن يف إقامــة الــوزن وصــري األلفــاظ وســهولة املخــرج وصــحة الطبــع وجــودة الســبك 

هــذا هــو مــذهب الصــياغة والصــناعة الفنيــة ... إن اجلــاحظ       . »(131: 3م، ج1965)اجلــاحظ، 

هــو يعطــي كــل اهتمامــ  وعنايتــ .    الصــناعة اللفظيــة أو الصــورة أو الشــكل و   شــديد امليــل إىل 

أو املضـمون   والدافع الذي وراء هذا االجتا  الذي يعطي في  هـذا القـدر مـن االهتمـام للمعـىن     

؛ ألنــ  معتــزل بــل هــو أحــد  هــو تعلقــ  مبــذهب الصــنعة وهــذا التعلــق أعمــا  عــن تقــدير املعــىن  

ق للـدفاع عـن هـذا    البيـان وإصـالح املنطـ    زعماء مذهب االعتزال الذين عربوا ل  الطريـق إىل 

. إنـ  يعطـي اللفـظ األولويـة واألصـالة أي اللفـظ الـذي        (183-182: 2014)الـاليف جولـق،   « املذهب

ويف »أن القيمة األدبية للنصوص تتعلـق باأللفـاظ.    ىيرافق  الوزن والسبك والسهولة ويؤكد عل

عليهـا ظـاهر    رأي أن املعـاين الـل يقصـدها اجلـاحظ يف نظـر  هـي املعـاين األوليـة الـل يـدّل          

األلفاظ وال تنفـك تلـك األلفـاظ عنـها وهـي املعـاين الـل جعلـها عبـدالقاهر فيمـا بعـد مبزنلـة             

الروح من اجلسد أو مبزنلـة املـادة مـن الصـورة لشـدة تالزمهـا وارتباطهـا وأطلـق عليهـا اسـم           

 .(184: 2014)الاليف جولق، "« "املعاين األوىل

تلــك األبعــاد املعنويــة الدقيقــة املذهلــة    قــد  إىلميكــن أن نشــري يف حتليــل هــذا االجتــا  ون  

اجلديدة الل خيلقها الشـعراء واخلطبـاء بالتمسـك باجملـاز والتراكيـب املتنوعـة يف إنشـادهم        

دور التماســك النــاجم عــن أ ــر الســياق فيهــا. إن النقــد املطــروح لــرأي   بوخطابــاهتم وقــد نــر

األلفــاظ هــو أن املعــاين ال تكــون   إىل اجلــاحظ يف تقليلــ  مــن شــ ن املعــاين وابتــذاهلا بالنســبة  

اجلميـع؛ ألنـ  لـو كـان األمـر كـذلك لكـان         بمبتذلة مبجرد تربيرٍ فحوا  أن املعـاين معروفـة لـد   

جيــب أن تكــون األلفــاظ مبتذلــة ومعروفــة لعــدد كــطري مــن املنظــرين والعلمــاء أيضــا حبيــ  أن  

 .اللسانيني الكطريين حييطون باأللفاظ الكطرية

سع املؤلف والعامل اللساين أن خيلق ألفاظـا جديـدة يف صـياغات متنوعـة     ومن حي  أن  بو

حد يبدو بروزها بصورة  وخمتلفة فلهذا ميكن  إعطاء اجلمالية والدقائق البديعة للمعاين إىل

مبدعــة لكــطري مــن املــتلقني بــل املنّظــرين؛ مطــل إنشــاد الشــعراء ذائعــو الصــيج العجــم منــهم        

الشريازي وامر  القي  وأيب الطيب املتنو وغريهم مـن  والعرب كحافظ الشريازي وسعدي 

فحول الشعراء الذين يصوّرون معاين أكطر عمقا وظرافة باإلفادة من القلـب النـابض للّغـة أي    

اجملـاز. فاجملـاز يف صــياغة املعـاين لـ  دور ال ميكــن أن يسـتهان بـ ، إذا اجملــاز ميهّـد الطريــق        

بغضّ النظر عما قال  اجلاحظ ففي احلقيقة أن ت كيد   إلعطاء األوج  املعنوية للنصّ األديب.
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 ىال يتمحور يف ظاهرة اللفـظ دون البنيـة والصـياغة، بـل يعتقـد أن أصـالة اللفـظ تتعلـق بـالب نا         

تبعـد عـن    حـىت  ىاملؤلف جعل األلفاظ يف مطل هـذ  الصـياغات والب ناـ    ىاجلديدة الل جيب عل

 .لة املخرج وجودة السبكاالبتذال. فاجلاحظ نفس  يعبّر عن هذا بسهو

لـي  الشـ ن يف إيـراد املعـاين ... وإمنـا هـو يف جـودة اللفـظ         »أبو هالل العسكري أنـ    بير

وصــفائ  وحســن  وهبائــ  ونزاهتــ  ونقائــ  وكطــرة طالوتــ  ومائــ  مــع صــحة الســبك والتركيــب      

نع من اللفظ إال أن يكون صوابا وال يق واخللوّ من أَواد النظم والت ليف، ولي  يطلب من املعىن

أن بـاب  ». هـذا يعـىل   (58-57: 1952)العسـكري،  « مـا وصـفنا  مـن نعوتـ      ىيكـون علـ   بذلك حـىت 

بنية الكلمة. فال ، إذ أهنما يهتمان بصرف اللفظ واللفظ هو مقصود العامل النحوي والصريف

ة هـي  ضبط بنية الكلمة وعالمة آخرها. فالعناي ىعناية هلما حينةذ باملعاين إلّا إذا أعانج عل

 .(16: 1415)مجعةبادي، « إلّا جسر لتقومي اللفظ صرف اللفظ، وما املعىن

يف إطــار  اللفــظ واملعــىن واللغــوي األديــب أبــو هــالل العســكري هــذا قــد أشــار يف رأيــ  إىل   

ــ  يف الكــالم مــن توظيــف األلفــاظ البســيطة والســهلة أو          ــا فعل ــ ليف. مطلمــا ميكنن الــنظم والت

قدمي املقصود فيمكننا فعل كـل ذلـك يف جمـال املعـاين أيضـا، إذ      األلفاظ الضخمة واملعقدة لت

الـدقائق   اجلميـع وصـوال إىل   بأن  بوسعنا االنطالق من املعاين البسيطة والسهلة واملعروفة لد

 حـد لعلـها مل تُصـرَّح هبـا حـىت      املعنوية كي نبيّن املعاين اجلديـدة املمتـازة املذهلـة البليغـة إىل    

اجلوانب  ىة من عالمات بعض من اجلوانب واخلصائص املعنوية علاآلن وقد يكون هذا عالم

واخلصائص الل قد ذكرت يف األلفاظ؛ إذ املعاين وهي مبطابـة احلقـائق ليسـج هلـا هنايـة يف      

الكون والكون تكَوَّن باحلقائق فعال ولعلّنا ما وجدنا لكطري منها ألفاظا تليـق هبـا، ألن معظمهـا    

ــالعلوم الــل يتعلمهــا ويفهمــا        جمهــول بالنســبة ل نســان الــذي   يصــل إليهــا فتــرة بعــد فتــرة ب

 .أقطار السماوات ويدركها فيستخدمها مثّ ينفذ هبا إىل

ــرام»تــربز يف لفــظ   املعــىن ىقيــل إن منــوذج أفضــلية اللفــظ علــ    ميكــن  بوصــف  معــىن « الكَ

« وطتانيـدا  مبسـ  »و« هـذا الرجـل كـرمي   »و« كـطري الرمـاد  »التعبري عن  باأللفاظ والتراكيب مطل 

. يستلزم يف نقد هذا االستدالل القول بـ ن  (168: 2016)الدياب، « يبتسم عند وجو  الضيوف»و

يف  ذلــك املعــىن ىبــل كلــها يطلــق علــ« الكَــرام» هلــذ  األمطلــة ال حتكــي عــن معــىن املعــاين األوىل

لــبعض هلــذ  النمــاذج بعضــها مــع ا معانيهــا الطانويــة واجملازيــة، كمــا وال تســاوي املعــاين األوىل

أبدا ولكنّ العالقة املعنوية بينها صتص مبعانيها الطانوية الل تلبّسج بزيّ الكناية يف البالغة 
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بينما زعموا أن هذ  الطبقات املعنوية يف األمطلة املذكورة شيء واحد، فمن هنا ينبغي التمييز 

 .ما يدّعيها علم الداللة يف أسس  النظرية ىعل "املدلول"وبني  "املعىن"بني 

ويقــول ابــن  (93: 1394)مريدامــادي، « األلفــاظ ظــروف املعــاين وقوالبــها »ويقــول الــبعض إن 

عنـدها   بب لفاظها فتُصلحها وتُهذّهبا وتُراعيها ... فإن املعاين أقـو  إن العرب كما تُعىن»جىل 

وأكــرم عليهــا وأفخــم قــدرا يف نفوســها. فــ وّل ذلــك عنايتــها ب لفاظهــا فإهنــا ملــا كانــج عنــوان    

ــا إىل معان ــا وطريقـ ــا     يهـ ــالغوا يف حتبريهـ ــا وبـ ــلحوها ورتّبوهـ ــا أصـ ــها ومراميهـ ــار أغراضـ إظهـ

 ى. يؤكّـد هـذا الـرأي علـ    (1/215ج :1952)ابـن جـىل،   « وحتسينها ليكون ذلك أوقع هلا يف السـمع 

ب نظريـة الـنظم لعبـدالقاهر    العالقة القائمة بينهما والذي يتقـار  ىوعل ائتالف اللفظ واملعىن

أكطــر مــن اللفــظ وال نــرا  يف نظريــة الــنظم الـــل        املعــىن  ىاجلرجــاين بفــارق أنــ  يؤكــد علــ     

 .استنتجج عالقات وارتباطات قائمة بني العنصرين املذكورين وهي النقطة اهلامة

مشـــروطة باإلفـــادة مـــن األلفـــاظ   إن الصـــور املعنويـــة يف نظريـــة ائـــتالف اللفـــظ واملعـــىن 

لفـة حيـ  أنــ  كلمـا كطـرت األلفــاظ سـتزداد املعــاين ويف حـال قّلتـها ســتقّل ويبـدو أن خلــق         املخت

املعاين اجلديدة مرتبط باستخدام األلفاظ املتنوعة أو أن  كلما كان االجنذاب املعنـوي للـنصّ   

 كطريا فهذ  الكطرة تـنجم عـن اجنـذاب ألفاظـ  وتنوعـ  أي مـن أهـم القضـايا يف خلـق املعـاين          

 .سذاجتها وبساطتها وسالستها ودُ التالحم والتناسب بني األلفاظ إضافة إىلالبديعة وج

التقيــيم األديب للنصــوص بعــد   ىســيقدر ناقــد النصــوص أم مترمجهــا يف هــذا الطــور علــ  

صياغات مجلها؛ ألن الناقـد مهمـا يشـتغل باملعـاين البسـيطة مسـتخدما األلفـاظ         ىالتعرف عل

يؤيد قيمهـا األدبيـة أيضــا وكـذلك عكسـها، يعـىل أنــ       الناعمـة والطريفـة يف صـياغات بليغــة سـ    

أو كلما كان أحد  (166: 2016)الدياب، « معقدا سيتطلب ألفاظا معقدة وجزلة كلما كان املعىن»

 من هذين العنصرين غري ناضج أو ناقصا سيسبّب حالة من االنزجار والكراهـة بالنسـبة إىل  

النصوص األدبية شرط وجود التناسب بني  ىيف نفوس النقاد الذين يقيمون الوزن عل باألخر

 .وتالاهما وترابطهما كال اللفظ واملعىن

هذا املوضوع مالحظة سلبية من منظار علـم الـنف  يف تعلـيم اللغـة أيضـا؛ ألن اسـتخدام       

 ىاأللفاظ اجلزلة للمعاين املعقّدة يؤجّل عملية التعليم والتعلم ولكن  إذا كان املـتعلم قـادرا علـ   

ــها         املشــقة إىلالنفــوذ دون  ــ  وبين ــة ليقــيم العالقــة بين قــاع املعــاين وعمقهــا باأللفــاظ اجلميل

 .التلقّي والتعلم توجه  ونزوع  إىل بسيزيد مد
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 واالئتالف بينهما ويقسّم الشعر كـنصّ أديب إىل  وحدة اللفظ واملعىن ىيؤكد ابن قتيبة عل

 :أربعة أقسام

 .أ( حسن لفظ  وجاد معنا »

 .ذا فتشت  مل جتد فائدة يف املعىنب( حسن لفظ  وحال فإ

 .ج( جاد معنا  وقصرت ألفاظ 

 .(9-6: 1966)ابن قتيبة، « د( ت خر معنا  وت خر لفظ 

الــبعض  ىأفضــلية بعضــ  علــ بال يــر فــابن قتيبــة الــذي يعتقــد بــاجلمع بــني اللفــظ واملعــىن 

ــق بوجــود هــذ  ا      ىوميــزة ألحــدمها علــ   مليــزات يف اآلخــر ويعتقــد أن قيمــة الــنصّ األدبيــة تتعل

ويــدعي يف األلفــاظ سلســة العبــارة وجــودة املخــارج    ســذاجة املعــىن ىحيكــم علــ»الــنصّ. فهــو 

وعالقـة اجلـودة يف كليهمـا معـا      وحسن املقاطع. فاملس لة إذن مس لة صـلة بـني اللفـظ واملعـىن    

هي املفضلة وهذا يعىل أن املعاين نفسها تتفاوت وأهنـا ليسـج كمـا زعـم اجلـاحظ )مطروحـة       

 .(237: 2015)حممد كربية، « قد يعىل الصورة الشعرية ريق(. أن املعىنيف الط

 اللفــظ جســم وروحــ  املعــىن   »هــذا الــرأي أن   ىويكتــب ابــن رشــيق القــريواين مؤكــدا علــ     

واختل بعـض   وارتباط  كارتباط الروح باجلسد يضعف بضعف  ويقوي بقوت ، فإذا سلم املعىن

رض لـبعض األجسـام مـن العـرج والشـلل والعـور       اللفظ كان نقصا للشعر وهجنة علي ، كما يعـ 

اختـل بعضـ  كـان للفـظ مـن       وما أشب  ذلك من غري أن تذهب الروح وكذلك إن ضعف املعـىن 

كلــ   ذلــك أوفــر حــظ كالــذي يعــرض لألجســام مــن املــرض مبــرض األرواح. فــإن اختــل املعــىن 

هــذا النــوع مــن »أن  . يبــدو(124: 1955)ابــن رشــيق القــريواين، « فســد اللفــظ مواتــا ال فائــدة فيــ 

التمحـل والتعقيـد، فالصـورة عنـد ابـن       القصد واالعتـدال منـ  إىل   التعقيد والتقرير أقرب إىل

رشيق ال تكون واضحة الرؤية خصبة التخطيط إال من خالل عنايتها بـاللفظ لتجعلـ  الوسـيط    

ا بني اللفظ املراد ألكيد الصلة ووشيج النسب بينهما ... فبعض النقاد ربطو املعىن ىالدال عل

 تطوير نظرهتم هذ  وصـعدوا هبـا إىل   ىليخيّل إليك أهنما شيء واحد وحدبوا عل حىت واملعىن

 منواهلــا حــىت ىاحلقــائق الطابتــة مــن خــالل إشــباع البحــوث اســتدالال هلــا ونســجا علــ   بمســتو

 .(34-33: 1420ي الصغري، )عل« النظريات والصييف النهائية بمستو أخذت طريقها إىل

 ىووجـود االئـتالف بينــهما والـل تؤكـد علــ     نظريــة وحـدة اللفـظ واملعــىن   ىخـذ علـ  إن يف األ

املساواة الشاملة املتداخلة بني هذين العنصرين وعالقة بعض  بالبعض ميكن القول ب ن هـذ   
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ال  بيف اللغـة األخـر   ؛ إذ املعـىن العالقة ال تقوم دائما وال تستمر وقلمـا نراهـا بـني لفـظ ومعـىن     

بصـورة عالقـة ال تتجـزأ لكـان      لفاظها ولو كانج الوحـدة بـني اللفـظ واملعـىن    ميكن استدعاؤ  ب 

وهذا يعىل أن  لو كان مطل هذ  العالقـة  ابتـا صـامدا     بجيب إمكان استدعائ  يف اللغة األخر

نفسـ    متواصال لكان بوسع املتلقي واملستمع يف اللغة الفارسية أو اإلجنليزية أن يتصور املعـىن 

وتصويت  ونسخ  الصويت بينما لي  األمر هكذا واملعاين واملعارف العليا عند نطق لفظ واحد 

يف اللغات املختلفة ب لفاظ مما لة بل يتعلق األمر يف كـطري مـن األحيـان بصـياغات      ىال تُستدع

املناســبة بــني مجيــع  بفــدعو» .األلفــاظ وبناهــا وتراكيبــها الــل تفــرض اللفــظ معانيــا متنوعــة 

بسـيط مـن مجيـع اجلهـات ألفـاظ        دفع  الوجدان؛ ألنـ  إذا وضـع ملعـىن   األلفاظ واملعاين مما ي

أو لبعضـها دون بعـض أو ال    خمتلفة يف لغة أو لغات، فإمّا أن يكون جلميعها الـربط مـع املعـىن   

ربط لواحد منها مع ، فـال سـبيل لـألول للـزوم حتقـق اجلهـات املختلفـة يف البسـيط احلقيقـي          

حيــ  أنــ  فيمــا يتعلــق بقضــية الوضــع مــن قبــل      (1/56ج :1415مــيىل، )املوســوي اخل« وهــو خُلــف 

ال يعقـل أن يكـون موجبـا لوجـود العالقـة       أنّ تعـيني اللفـظ للمعـىن   » الواضع ميكن أن نشري إىل

مـن اللفـظ فلـي  إال لألٍُنـ  احلاصـل مـن االسـتعمال أو         اخلارجية التكوينية وأمّا فهـم املعـىن  

)املوسـوي  « مـا ذكـر   ىري أن تكون عالقة زائدة علمن العلم ب ن املتكلم يعمل طبق الوضع من غ

 .(1/56ج :1415ميىل، اخل

ــرأي اآلخــر يف قضــية اللفــظ واملعــىن     لعبــدالقاهر  « نظريــة الــنظم »قــد اصــطلح بـــ    إن ال

جبانب اآلخر فالكالم ستنقصـ    اجلرجاين الذي يقول إن  إذا مل يكن أحد من اللفظ واملعىن

 (36: 1983)اجلرجـاين،  صـرين يف السـياق اللسـاين للـنصّ     القيمة؛ إذ األهم مالزمة هذين العن

 معىن قسم املعاين إىل»حي   (5: 1954)اجلرجـاين،  « األلفاظ ليسج إلّا خدم املعاين»أن  بوير

الطـاين السـتنتاج الفكـر والقـرائن وهـو       ، ومل يكن يقصـد املعـىن  املعىن  ان أو معىن أول ومعىن

يـد اجلـاحظ    ىوحة الل بدأ تارخيها يف النقد األديب علـ اجملازي ونظرية املعاين املطر املعىن

ميـزة الـنظم   ». إن (184: 2014)الـاليف جولـق،   « هي نفسها الل عرضها عبـدالقاهر اجلرجـاين  

ضرب خاص من التّ ليف ورتِّبج  ىالذي تُحد ُ ُ األلفاظ إذا ألّفج عل البالغية تكمن يف املعىن

حسب ترتيب معانيها يف الـنف  وفقـا    ىيف الكالم عل ترتيبا معلوما حبي  يقع ترتيب األلفاظ

ــر األلفــاظ مــن بــني مترادفاهتــا لتظهــر اللفظــة            ــا يــ يت دور صّي لرســوم النحــو وقوانينــ . هن

ــي مث إيقاعــ  يف الســياق املوضــع احلســن       الصــحيحة ملعناهــا املضــبوط واملــراد إيصــال  للمتلقّ

 .(78: 2008إبراهيم وآخرون، بن حاج ا)« الذي لو تغيّر عن  ملا ظهر بذلك احلُسن
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وتالاهما وتركيب البعض مـع الـبعض. يبـدو     إدغام اللفظ واملعىن ىهذا الرأي يشدد عل

أن غاية اجلرجاين كانج من هذا توظيف القواعد النحوية وتطبيقها؛ ألن  هناك ارتبـاط بـني   

الـنصّ وصـياغات    تتكـون يف سـياق لغـة    النحو والبالغة وإن العالقة القائمة بني اللفظ واملعىن

 مجل  وعبارات . يف احلقيقة أن سياق النصّ أو اجلملة يستطيع سلب املعاين الوضـعية واألوىل 

للفظ واـل املعـاين الضـمنية اجملازيـة الطانويـة عليـ . هـذ  النظريـة تـرفض كـل االسـتدالالت            

ر بــ  أن بصـورة مسـتقلة وخــارج الـنصّ؛ إذ اللفــظ ال جيـد     ائــتالف اللفـظ واملعــىن  ىاملبنيـة علـ  

االستقالل املعنـوي وجيـب عليـ  اخلضـوع للمعـاين املسـتنبطة املسـتنتجة املنطبعـة          ىينطوي عل

فالسياق هو الذي يُحـدث تناسـق   »من عالقات اجملاورة واملالزمة لصياغات النصّ ومتابعتها. 

لفـظ ال  املراد إيصال  والذي اقتضا  العقل. أمّا اللفظـة املفـردة فهـي     الداللة ويربز في  املعىن

وزن هلــا يف الفصــاحة والبيــان. مــن هــذا املنطلــق تبــدأ حركــة تبلــوُر فكــرة الــنظم تتطــوّر ب نــ    

ــياق      ىجيـــب علـــ  ــا يف سـ ــا اإلتيـــان هبـ ــها معانيهـ ــبعض. وتطلبـ ــها الـ ــالق ببعضـ األلفـــاظ أن تتعـ

 .(81: 2008بن حاج إبراهيم وآخرون، ا)« املترتّب يف النف  خمصوص لتؤدي الفكرة واملعىن

وتركيــب بعضــها مــع   تالحــم اللفــظ واملعــىن  ىعبــدالقاهر اجلرجــاين املؤكــد علــ  لعــل رأي 

ال مراسالت النصّ ونقلها؛ ألن  ىالبعض يف سياق لغة النصّ هو األداة الوحيدة القادرة عل

حي   الطبق وجيب الها ونقلها بكلتا اليدين املعبّر عنهما باللفظ واملعىن ىاملرسلة كباقة عل

العالقات الل أقامتها اللغة بني الكلمات مراعيا يف ذلك النظم وتـوخي  »أن  يريد البح  عن 

يف سـياق الـنصّ    . إن التالحم بني اللفـظ واملعـىن  (544: 1436 )حممدرضـايي، « معاين النحو في 

أن األساس يف إنتاج الـنصّ   ىاآلخر مؤكدا عل ىعل اليصدّق أفضلية بعض من اللفظ أو املعىن

  ســواءا باســتخدام احملســنات اللفظيــة أم دون التصــنع والتعقــد؛  يســتقر يف إيصــال مراســالت

إننـا نسـتطيع   »الت للـنص واخلطـاب والكـالم. هـذا و    ولو للّغة دون وجود مراس ألن  لي  معىن

علــي،  )حممـد يــون  « أن نـدرك  ــة مشــتركة جتمـع بــني اللغــات وهـي اصاذهــا وســيلة ل بــالال   

 .املرسالت تلك ى، أي اإلبالال الذي يعتمد عل(25: 2007

 يف النصّ اللفظ واملعىن

اسـتلفات النظـر    إمجاليـات الـنص اللسـانية بعـني االعتبـار إضـافة إىل       جيب أخذ التطرق إىل

« جنـب  ظاهرة اجتماعية تعيش مع اإلنسان جنبـا إىل »في . مع أن اللغة  لقضية اللفظ واملعىن

شكل اخلريطة الدوليـة ملسـار   ترسم اإلطار العام للتفكري وت»فهي  (122: 2011)معروف وآخرون، 
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أن يسفر عنـ  التعـبري اللغـوي فيزنلـ  مـن عليائـ  وجيعلـ  قـابال          الفكر الذي يبدد غامضا إىل

الــتفكري ارتقــج معــ    ىلــ دراك والتصــور ومــن مثّ قــابال للتقيــيم واالســتخدام ... وكلمــا ارتقــ  

وأدق مــن اللغــة  لغــة أعمــق   اللغــة الــل تعــرب عنــ  وحتملــ  حيــ  يصــبح الــتفكري حمتاجــا إىل     

. واللغــة لنوعهــا اخلطــايب أو املكتــوب الــل هــي  (21: 2017)جحــيش، « العاديــة أي لغــة التواصــل

أي أن كل صوت يـتلفّظ وكـل    عبارة عن تبادل املرسالت تتكون من املادتني مها اللفظ واملعىن

رف أيضا. هذان العنصران املتداخالن رمبـا باإلفـادة مـن حـ     معىن ىحرف يكتب حيتويان عل

نــصّ لــ  معــان خمتلفــة والــذي حيمــل مرســلة أو      أو لفــظ أو ب لفــاظ يكوّنــان مجلــة تــؤدي إىل  

 .مرسالت وسيتم التعريف باللغة أيضا يف هذا الطور

ــ نظــرا  ــوال        »لـ ــها عنــد البالغــيني واللغــويني ل أن قضــية اللفــظ واملعــىن مل تكــن لتكتســب أمهيت

الشــاغل جلميـع البيةــات العلميــة، فقــد ربــط  اتصـاهلا بقضــية اإلعجــاز القــرآين الـل كانــج الشــغل   

هؤالء العلماء بني قضية اإلعجـاز و نائيـة اللفـظ واملعـىن لكشـف أسـرار القـرآن الكـرمي وإبـراز سـرّ           

فلــذلك ينبغــي لنــا هاهنــا إليضــاح املســار للعالقــات     (139: 2016)عبــدالعال، « اإلعجــاز اللغــوي فيــ  

تبيني جوهر هذ  القضـايا أن نشـري إىل مطـال يف إطـار     القائمة بني اللفظ واملعىن ومرسلة النصّ ول

القصص القرآنية الل كل منها تشمل جمموعة مـن األلفـاظ والتراكيـب واجلمـل املتكوّنـة مـن تلـك        

األلفاظ الل كان لكل منها معان. ذلـك ألن يف اإلجابـة عـن سـؤال مضـمون  مـا الغايـة مـن اإلتيـان          

ا أي بعـــدّة مـــن األلفـــاظ واملعـــاين كانـــج لـــ  غايـــة هبـــذ  القصـــص؟ ميكـــن القـــول بـــ ن اإلتيـــان هبـــ

 .اصطلحج باملرسلة. فلذلك يتم هنا طرح  الث مؤشّرات: اللفظ واملعىن ومرسلة النصّ

نظرا هلذ  اإليضاحات فاللفظ واملعىن يف النصّ مؤشّرتان وأداتان لتحقيق عملية تبادل املرسالت 

قة هبم. قد تكون العالقات القائمة بني اللفظ واملعىن وهذا قد برز يف موضوع التواصل باملتلقني والعال

عالقات عند تغيري واحـد منـها سـيتغيّر األخـر ب بعـاد  تغيّـرا خافضـا أو زائـدا. وإن اللفـظ واملعـىن يف           

النصّ يعتربان كآليات لسـانية. وال يـتمكّن املتلقّـي مـن اإلحاطـة مبعـاين الـنصّ دون األلفـاظ، فلهـذا ال          

املرسالت. وقد يتمّ االختيار هبذ  األلفاظ وصياغاهتا ويؤكَّد عليها إىل حـدّ يـؤدّي    تتحقق عملية تبادل

 .إىل تغيري بسيط يف هذ  األلفاظ والصياغات اللسانية إىل اإلخالل باملعاين وتبعطرها

وقد يشتمل الـنّص علـى األوجـ  املعنويـة املختلفـة الـل ميكـن احلصـول عليهـا باأللفـاظ تلـك            

ب ال تسـتطيع اسـتدعاء تلـك املعـاين بعينـها. إن التفاسـري والترمجـات املختلفـة         ولعل ألفاظا أخـر 

عن النصّ تؤكد على هذا املوضوع مصورة  بعض الطبقات املعنويـة نفسـها؛ يعـىل أن كـل شـخص      
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يقوم بالترمجة والتفسري على أساس اختصاص  العلمي أو انطباع  إمنا حيلّل وجهـا مـن الـنصّ    

ذات األلفاظ املطبقـة يف الـنّص أ نـاء حتليلـ  وعلـى هـذا نـرب كـطريا         من منظار واحد مستخدما 

مـن الشــروح والترمجـات للقــرآن الكــرمي كـنص ديــىل أديب قـد قُــدّمج وهــي صتلـف بعضــها عــن      

ــا. ذلــك ألن رؤ  املتــرمجني واملفســرين إىل ألفــاظ القــرآن الكــرمي         األخــر كــل االخــتالف أحيان

فة ب طرافهـا وأوجههـا؛ إذ للقـرآن ظـاهر وبطـون وكـلٌّ       والصياغات الل تشمل تلك األلفاظ خمتل

يرا  من منظار  ويفسّرها مرتبطـا مبـا يشـتغل هبـا دينيـا كـان أم اقتصـاديا أم سياسـيا وغريهـا          

مــن التفاســري والترمجــات الــل قــدّمج إليضــاح بطونــ . وهــذا مل يتحقــق إال باجملــاز واالســتعار   

 .ومكنونة يف ألفاظ  ومعانيها الوضعيةوالكنايات الل تدقّق يف معان غري ظاهرية 

لأللفـاظ يف عمليـة الترمجـة الـل نقـيم       لذلك إن عدم االهتمام باملعاين الوضعية واألوىل

قـد يتجاهـل هـذ  األوجـ  املعنويـة ويـؤدي        بهبا إلقامة التواصل بني املؤلف واملتلقّي للّغة األخـر 

لـذي يعرقـل عمليـة نقـل املرسـالت وتبادهلـا       التّغيري املعنوي أو تقليل  أو زيادتـ  وهـذا هـو ا    إىل

 .بني الكاتب أوالقائل وبني املتلقني

أية حال فالنصّ بكون  نصّا يف إطار كتاب أو مجلة متكوّن من معان وألفاظ صـدمان   ىعل

ــي وهنــاك عالقــة متماســكة ومتالاــة و يقــة بــني هــذين     إيصــال املرســالت للكاتــب إىل  املتلقّ

 :صها يفالعنصرين والل ميكن تلخي

 النحوية -العالقة املعنوية  .1

 البالغية -العالقة املعنوية  .2

 الصرفية -العالقة املعنوية  .3

 الصوتية -العالقة املعنوية  .4

إن هذ  الطبقات من أوج  اللغة وسن يت يف متابعتها من القـرآن الكـرمي بوصـف  نصّـا دينيـا      

  بعض التعلّق بالعالقة املعنوية البالغيـة واللـتني   بنموذج لطبقة العالقة املعنوية النحوية والذي ل

أكــد عليهمــا وعلــى تالاهمــا عبــدالقاهر اجلرجــاين يف نظريتــ  املســماة بــالنظم. إن الترتيــب      

النحوي للكالم يف اآلية التالية قد ال يبدو رائعا ومنطبعا يف النظرة األوىل بينما سيضـيف روعـة   

 "إنّمــا" ائفهــا ودقائقهــا املعنويــة النامجــة عــن توظيــف  اآليــة الشــريفة ومجاهلــا التعــرّف علــى طر  

اْن ع بَااد ه  َكَذل َك َّل نََّما َيْخَش  اللَّ ... ﴿ :يف "العلماء"وت خّر مفردة  "خيشى"واملرتبة النحوية لفعل  َه م 
 .(28/)الفاطر ...﴾اْلع َلَماء  
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يف نظريتـ    هاهنا تكشف لنا أمهية علم النحو الذي يعلو عبدالقاهر اجلرجاين من شـ ن  

الـذين يستصـغرون هـذا العلـم      ىالنظم والـذي قـوّا  علـم النحـو. ولـذلك يعيـب عبـدالقاهر علـ        

وصنيعتهم يف ذلك أشنع وأشـب  بـ ن يكـون صـدا عـن كتـاب اهلل وعـن معرفـة معانيـ .          »بقول : 

ذلك ألهنم ال جيـدون بـدا مـن أن يعترفـوا باحلاجـة إليـ  فيـ . فـإذا كـان قـد علـم أن األلفـاظ             

يكـون   ىيكون اإلعراب هو الذي يفتحها وأن األغراض كامنة فيها حتّ معانيها حىت ىعل مغلقة

ــ    ىهــو املســتخر ج هلــا وأنــ  املعيــار الــذي ال يتبــيّن نقصــان كــالم وُرجحانــ  حتــّ           يُعــرض علي

يُرجاعا إليـ . وال ينكـر ذلـك إال مـن يُنـك حسّـ         ىواملقياس الذي ال يُعراف صحيح  من سقيم حتّ

 .(36: 1983)اجلرجاين، « الط يف احلقائق نفس وإلّا من غ

يف اآليـة  « العلمـاء »يهمّنـا أن لفـظ    وفيما يتعلّق ب  ر صياغات األلفاظ والتراكيب يف املعىن

)ابــن هشــام، « إنّلة »يشــمل عالمــة الفاعــل )الضــمة( وقــد تــ خّر، كمــا وميكــن اعتبــار  كــاخلرب  

ــا زعمنــا أن  « لمــاءالع». إن مل تظهــر الضــمة فــوق مهــزة   (1/321ج :1394 لة نعــج « العلمــاء»لكنّ

ولكــان القــار  يبحــ  مــتحريا عــن فاعــل اجلملــة، إذ كــان يليــق بالفاعــل الظهــور بعــد    « عبــاد»

الفعل وقبـل املفعـول بـ  واجلـار واجملـرور. فهـذا التغـيري املكـاين يف سـياق اآليـة كـان ألغـراض             

عالمـة ظاهريـة أال وهـي الضـمة.     معرفة الفاعـل دون   ىبالغية، كما ومل يكن القار  قادرا عل

لذلك الضمة بوصفها دالّة  عالمـة  لتمييـز الفاعـل وحتديـد  كمـدلول. ومـن األغـراض املعنويـة         

 :النحوية البالغية النامجة عن التغيري يف السياق ما يلي

العلمــاء وحصــر اخلضــوع هلل ســبحان     ىأ( إصــدار بعــض املعــايري واملقــايي  للتعــرّف علــ  

ــ   وتعــاىل ــيهم، حي ــق علــ      ف ــامل يطل ــالعلم أو نعــج الع ــ     ىأنّ وصــف شــخص ب ــوفّر في ــذي تت ال

 .عالمات اخلضوع واخلشية حقيقة

النامجـة عـن التغـيري النحـوي )تقـدمي املفعـول بـ : اهلل(         بب( إن النقطة البالغية األخر

ــاىل   ــبحان  وتعـ ــوع هلل سـ ــا اخلضـ ــي إمنـ ــتصّ    هـ ــد اخـ ــات قـ ــات والكائنـ ــات والكار ـ وال للمخلوقـ

 .أهنم كشفوا عن األسرار بالعلماء؛ إذ

ج( يعــدّ العلمــاء يف هــذ  اآليــة مــن العبــاد أي أن العلمــاء يوصــفون بالعبــاد قبــل أن يتحلّــوا  

بصــفات العلــم؛ إذ هنــاك مــن حبــوزهتم املفــاهيم واملصــطلحات لكــل علــم وفــن ولكنــهم قــد ال  

 .يعدّوا من العباد عند  سبحان  وتعاىل

ــة البالغيـــ    ــياغات النحويـ ــر الصـ ــرا أل ـ ــن     فنظـ ــا  مـ ــا ذكرنـ ــح أن مـ ــر يتّضـ ــذا األمـ ة يف هـ



  593 في اللغة العربيةونظرياتها   دراسة نقدية إلشكاليات اللفظ والمعن

 

ترتيـب األلفــاظ  لة »والنحويـة  « إنّمـا لة »املالحظـات الطال ـة قـد متخّـض عـن الصــياغة البالغيـة       

 .(91 -90: 1397)اصغربور، « وتغيّرها

هذ  القضايا تبيّن أن الصياغات اللفظية والنصّيّة ليسـج مبطلـة املفعوليـة ودون الفعّاليـة     

 ىعـاين ومسـتوياهتا أي أن الـدقائق املعنويـة وأبعادهـا وأوجههـا الـل تـدّل علـ         امل بل هـدفج إىل 

الـبعض كانـج    العالقات القائمة بـني األلفـاظ واملعـاين للنصـوص ومكانـة بعضـها بالنسـبة إىل       

 .العصر احلدي  من القضايا املهتمّة هبا من القدمي إىل

 النتائج

ومعاجلـة بعـض النظريـات املطروحـة      املعـىن قضـية اللفـظ و   توصّلج املقالـة أ نـاء تطرّقهـا إىل   

 ي:ما يل فيها إىل

هـــي الـــل تتعـــيّن يف الـــنصّ وتتحـــدّد نظـــرا   أن العالقـــة القائمـــة بـــني اللفـــظ واملعـــىن  .1

هلذ  العالقة تظهر يف مرسلة الـنصّ   ىالستعماهلا من ق بل أهل اللغة. إن نقطة التالق

يف ســياق  نبعطــة عــن اللفــظ واملعــىن تعــىل املرســلةُ العالقــةَ املتكوّنــة وامل  بوبعبــارة أخــر

 .النصّ واللغة والل هي من أجلها تتكوّن النصوص

ال ميكن تناوهلمـا ومعاجلتـهما خـارج الـنصّ وبصـورة مسـتقلّة        وتبيّن أن اللفظ واملعىن .2

ذلك  ىلكل لفظ يفرض  النصّ عل النتيجة املندوبة، إذ املعىن إىل الوصولمتكّننا من 

عنوية بالغية حنوية متالاة، يف حـال أن املعـاين ال ميكـن    اللفظ يف إطار صياغات م

 .تصوّرها دون ألفاظ تكوّن اجلملة أو النّصّ

تتعلــق األصــالة واهلويــة يف كــطري مــن النصــوص الدينيــة واألدبيــة والفلســفية وغريهــا       .3

 . هــذا وهنــاك عالقــة و يقــة متماســكة بــني اللفــظ واملعــىن  بالعنصــرين اللفــظ واملعــىن

ألـوان عديــدة مـن الطبقــات واألوجــ     ىأن كـل ألفاظهــا أن تـدلّ علــ   للنصـوص وحيتمــل 

هذا األساس مـن األفضـل أ نـاء عمليـات كنقـد النصـوص أو حتليلـها أو         ىاملعنوية. فعل

سبيل املطال يكون هـذا   ىترمجتها أو شرحها أن هنتم باأللفاظ كاهتمامنا باملعاين؛ عل

ة االستعارة يكن من اجلدارة إظهـار  حدّ إن يترجم املترجم اللفظ بصور االهتمام إىل

 لذلك اللفظ أوال واإلتيان مبعنا  الطانوي واجملازي  انيـا حـىت   املعاين الوضعية واألوىل

ال يفوت سائر األوج  املعنوية للنصّ؛ إذ أن  ذكر أن للنصوص بشـكل عـام وللنصـوص    
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ب األلفـاظ  األدبية والدينية بشكل خاص بطونا من املعاين وإمنا ظهرت بعضها يف  يـا 

 .ويف الصياغات النحوية املنسجمة

واملـدلول واملرسـلة. فـاللفظ هـو      هي أن فروقا هامة بني اللفظ واملعـىن  بالنقطة األخر .4

أول مدلول هلذا اللفـظ.   أو معاين. واملعىن جمموعة من األصوات الل تستدعي معىن

لطانويـة واجملازيـة.   ولكن املـراد مـن املـدلول هـو الطبقـات املعنويـة العميقـة أي األوجـ  ا        

وإن املرسلة تستخدم كل هذ  املؤشّرات واألدوات والـل تتبـادل بـني اجلـانبني لتحقيـق      

 .للّغة يتحقق يف هذا الطور نفسها وميكن القول ب ن أكمل معىن

إن اللفظ واملعىن يعتربان كصورة حمسوسة ومعقولة للنصّ على الترتيب، بعبـارة أخـرب    .5

ىل املعقـوالت )املعـاين أو طبقاهتـا املعنويـة أوجههـا( باإلفـادة       ميكننا يف النصّ الوصول إ

مـن احملسوســات )األلفـاظ(. لعــل أفضـل تشــبي  إلظهـار العالقــات املتماسـكة املتالاــة      

القائمة بني اللفظ واملعىن اللذين خيدمان عملية تبادل املرسالت وإيصاهلا إىل املتلقني 

كرا يف أكطر من سبعني آية يف القـرآن الكـرمي   هو تشبيههما بالعمل واإلميان اللذين قد ذ

 مبرافقة بعض  بالبعض )الذين آمنوا وعملوا الصاحلات(:

 تبادل املرسالت ←  اللفظ  +  املعىن

 بالفالح واهلد  ←العمل  +  اإلميان  

يكمّل بعض  بالبعض كما وال تتحقق الغاية النهائيـة   إن العمل واإلميان كاللفظ واملعىن .6

( وجيـدينا دون أيّ عمـل   ما؛ ألنـ  لـو كـان يكفينـا جمـرّد اإلميـان )املعـىن       دون أحد منه

﴿ياا أَيَهاا الَّاذ يَن َءاَمن اوا ل اَم )اللفظ( ملا كان اهلل يؤاخذ العباداملؤمنني الذين ال يقـدمون:  
ــان      (2/)الصـــف تَاق ول اااوَن َماااا ال تَاْفَعل اااوَن﴾ ــدنا دون اإلميـ ــظ( يفيـ ــل )اللفـ ــان العمـ ــو كـ ولـ

﴿َّل نَّ ان اهلل يـذّم املنـافقني الـذين يعملـون ولـي  بقلـوهبم إميـان بقولـ :         ( ملا كـ )املعىن
يَرا﴾ َد َله ْم َنص   .(145/)النساء اْلم َناف ق يَن ف ي الدَّْرك  اأْلَْسَفل  م َن النَّار  َوَلْن َتج 

الباحطــان أن تصــوير املعــاين ال يتحقــق دون األلفــاظ. وهــذا هــو عالمــة للعالقــة      بيــر .7

ــد أكّــد عليــ  عبــدالقاهر       قائمــة بــني اللفــظ واملعــىن   املتالاــة ال وائتالفهمــا الــذي ق

ولـــو أن  للجرجـــاىن« نظريـــة الـــنظم» ىتشـــدد علـــ املقالـــةاجلرجـــاين. إن نتيجـــة هـــذ  

ولكـن كـل كالمـ      "مرسلة الـنصّ "اجلرجاين قد انصرف عن استخدام لفظ أو تركيب 

 .صريها اللفظ واملعىنتعريف واضح ودقيق من اللغة يف طورها تبادل املرسالت بعن
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 .القاهرة: دار املعارف .لسان العربتا(.  ابن منظور، حممد بن مكرم )ال .5

مغـــــىل اللبيـــــب عـــــن كتـــــب  هــــــ(. 1394ابـــــن هشـــــام األنصـــــاري، أبـــــو حممـــــد عبـــــداهلل )  .6

 .اجمللد األول، قم: ذوي القرىب .األعاريب

، 1علـــي النّجـــار، اجمللّــــد    حتقيـــق: حممـــد   .اخلصـــائص م(. 1952جنّـــي، أبـــو الفـــتح )    ابـــن  .7

 .دار الكتب املصريّة: القاهرة

ســـــور   يترمجـــــ  )مطالعـــــ  مـــــورد واديب ينقـــــد بالغـــــهــــــ(. 1397اصــــغربور، ســـــيامك )  .8

جامعــــة الشــــهيد  .بــــر اســــاس نظريــــ  يــــوجني نايــــدا(  يفــــاطر ترمجــــ  حممدرضــــا صــــفو 

 .، كلية األدب والعلوم اإلنسانيةب ذربيجانمدين 

ــاحظ .9 ــر )  ، أيباجلـــ ــان عمـــ ــوانم(. 1965عطمـــ ــالم حم  .احليـــ ــق: عبدالســـ ــدهارون، حتقيـــ مـــ

 .اجمللد الطال ، الطّبعة الطّانية، القاهرة: مطبعة مصطفى البايب احللو

حتقيــــــــق: عبدالســــــــالم  .البيـــــــان والتبــــــــيني (. م1998، أيب عطمــــــــان عمــــــــر )اجلـــــــاحظ  .10

 .حممدهارون، اجمللد األول، القاهرة: مكتبة اخلاجني

ــدالفتاح )  .11 ــيش، عبـــ ـــ   م(. 2017جحـــ ــرب مــ ــد العـــ ــدي عنـــ ــك النقـــ ــىل يف الفـــ ــة املعـــ ن نظريـــ

 .خوة منتوري قسطنطنية، كلية اآلداب واللغاتجامعة األ .املمارسة إىل التنظري

 .حتقيق: هـ. رتري، استانبول: وزارة املعارف .أسرار البالغةم(. 1954، عبدالقاهر )اجلرجاين .12

حتقيـــــق: رضـــــوان حممـــــد الدّايـــــة   .دالئـــــل اإلعجـــــازم(. 1983اجلرجـــــاين، عبـــــدالقاهر ) .13

 .وفايز الدّاية

ـلية حمكمــــة يف اللغــــة    .«معــــىن و برزخــــى ميــــان لفــــظ  »(، ش1376، حســــن )تبــــار ي جعفــــر .14 فصـــ

ــا  ــية وآداهبـ ــز(    الفارسـ ــة تربيـ ــة األدب جبامعـ ــابق لكليـ ــرة سـ ــد  ،)نشـ ــدد 40اجمللـ ــص 165، العـ ، صـ

111-132. 
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، قافلـــة الزّيـــج: شــــركة   اللفـــظ واملعـــىن عنـــد اجلـــاحظ    (. هــــ 1415، حممـــد ) بـــادي  مجعـــة  .15

 .19-16، صص 10، العدد 43أرامكو، السنة 

جملــــة اللغــــة العربيــــة  .«البحــــ  الــــدالل عنــــد ابــــن جــــىل»م(. 2010زاد ، مهــــني ) حــــاجي .16

 .28-5، صص 10، العدد 6، السنة وآداهبا

ــادي )   .17 ــادل هــ ــدي، عــ ــادي العبيــ ــىن »م(، 2012اــ ــظ واملعــ ــيّة اللفــ ــتاذ .«قضــ ــدد األســ ، العــ

 .210-201، صص 201

، "Eskiyeni32 Bahar" .ةعالقــــة اللفــــظ بــــاملعىن وتعلــــيم العربيــــ (. م2016الــــدياب، أاــــد ) .18

 .177-165صص 

ــاسزراعـــــج،  .19 ــرائي ) عبـــ ــد، مسجدســـ ــوق (. ش1380؛ ايـــ ــ  وحقـــ ــتنباط فقـــ ــاين اســـ  .مبـــ

 ، طهران: ققنوس.؛ مشتمل بر منت اصول فق  مظفر: الفاظ1اصول فق  

 .تلمسان: جامعة أبو بكر بلقايد .اللفظ واملعىن ومجاليات التعبريتا(.  ، حممد )الزمري .20

 طهران: جامعة طهران. .دو رسال  وضع الفاظ وقاعد  ال ضرر(. ش1330، حممود )شهايب .21

ــدين أاــــــد )عبــــــدالعال .22 ــدامى   »م(. 2016، عزالــــ ــة بــــــني اللفــــــظ واملعــــــىن وآراء القــــ العالقــــ
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 .أبوالفضل إبراهيم، القاهرة: دار الفكر العريب

، 3ط ، قضــــايا النقــــد األديب بــــني القــــدمي واحلــــدي  م(. 1978، حممــــد زكــــي )العشــــماوي .24

 .مصر: اهليةة املصرية العامة للكتاب

ــني )   .25 ــغري، حممدحسـ ــي الصـ ـــ1420علـ ــرة    (. هـ ــة معاصـ ــة قرآنيـ ــريب؛ رؤيـ ــد العـ ــة النقـ  .نظريـ

 .دار املؤرخ العريببريوت: 

 .اصـــــول فقـــــ  كـــــاربردي؛ مباحـــــ  الفـــــاظ (. ش1390قـــــايف، حســـــني؛ ســـــعيد شـــــريعل ) .26

 ، قم: معهد حبوث احلوزة واجلامعة.1اجمللد 

از  داللــــج الفـــاظ بــــر معــــاين »(. ش1392فـــر )  كـــامالن، حممدصــــادق؛ صـــاحل ، يــــزداين   .27

، 45، الســــنة الدراســــات اإلســــالمية: الفقــــ  واألصــــول «.شناســــان ديــــدكا  اصــــوليان وزبــــان

 .149-125، صص 95العدد 

جملــــة األكادمييـــة للعلــــوم   «.اللفــــظ واملعـــىن بــــني النقـــاد  »م(. 2014) يالـــاليف جولــــق، علـــ   .28

 .194-179، صص 6، العدد اإلنسانية واالجتماعية

ــي )   .29 ــا، يونسـ ــا؛ ايدرضـ ــؤدب، رضـ ــرآن؛ لفظـــ  »(. ش1389مـ ــزول قـ ــو  ينـ ــا معنـ ــرة . «ييـ نشـ

 .90-47، صص 7، العدد القرآن واحلدي 
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ــا؛ راضـــية ســـادات ســـادات حســـيىل )  حممدرضـــايي، علـــي .30 ـــ1436رضـ بـــني اجلرجـــاين »(. هـ

ــدي ــيّة  وهاليــ ــة النصّــ ــ خري والبنيــ ــا  .«يف تقــــدمي والتــ ــة وآداهبــ ــة العربيــ ــة اللغــ ــنة جملــ ، الســ

 .553-533، صص 3، العدد 11

ــد .31 ــة )  حممــ ــة، كرميــ ــدمي    »م(. 2015كربيــ ــريب القــ ــد العــ ــىن يف النقــ ــظ واملعــ ــية اللفــ  «.قضــ

 .256-231، صص 38دراسات الكوفة، العدد جملة مركز 

ــد .32 ــون  حممـــ ــد )  يـــ ــي، حممـــ ــىن )أنظمـــــة الداللـــــة يف     م(. 2007علـــ ــىن وظـــــالل املعـــ املعـــ

 .، بريوت: دار املدار اإلسالمي2ط  .العربية(

ــات ) معــــروف .33 ــاطي عبيــ ــا؛ عــ ــة يف   »م(. 2011، حيــ ــرفية والنحويــ ــوتية والصــ ــة الصــ الداللــ

، 12، العـــــدد 7، الســـــنة ة العربيـــــة وآداهبـــــاجملـــــة اللغـــــ «.اللهجـــــة العربيـــــة اخلوزســـــتانية

 .141-121صص 

ــيىل، روح املوســــوي .34 ـــ1415اهلل ) اخلمــ ــم األصــــول (. هــ ــاهج الوصــــول إىل علــ ــد  .منــ ، 1اجمللــ

 قم: مؤسسة التدوين ملؤلفات اإلمام اخلميىل )ر ( ونشرها.

فصــــلية دراســــات   «.لفــــظ ومعــــىن  نســــبج دالل »(. ش1394، ســــيد جميــــد ) مريدامــــادي .35

 .112-89، صص 32، العدد 9، السنة مي واألس  احلقوقيةالفق  اإلسال
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