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Abstract 
 ملخص

هذه المقالة عبارة عن محاولة  كشف الغطاء عما دار بين النقاد حول قضية اللفظ  والمعنى ،وقد 

المعركة بانتهاج المنهج اإلستقرائي الذي أتاح الفرصة في رصد اآلراء التي اعتمد تم البيان عن 

عليها كل فريق، وكذلك إيراد المقومات التي اتخذها كل منهم للحكم على االعمال األدية، وبهذا 

ظهر أن اللفظ  والمعني  عنصران أساسيان اللذان يشكالن األعمال األدبية  برمتها،  لذلك ترجع 

ما القيمة العمل األدبي، ولما تباينت اآلراء بين أنصار اللفظ وأنصار المعنى ظهرت قضية إليه

التيتعتبر ُمطِفـأة  لناِر هذه المعركة. -على يد عبد القاهر الجرجاني-النظم   

 
 

 

Introduction 
 المقدمة

إن النقد األدبي فن واسع الذي أدلى به الدلو كثير 

من النقاد، التفوا حوله يتناولون قضاياه تناول 

الجاعي للطعام، استحسانا وتقبيحا، وتطورت 

نظرياتهم تجاه انتاجات الجاهلية والعصرية، حتى 

تحدثوا عن المعايير الجمالية الموضوعية التي 

من الناحية   تعد من أسس الُحكِم على العمل األدبي

الفنية. ومن بين القضايا التي تناولوها "قضية 

اللفظ والمعنى" واهتموا بها غاية اإلهتمام، 

وورثوها لمن جاءوا بعدهم حتى ال تكاد تجد كتابا 

أُلّف في النقد إال وصادفت هذه المعركة فيها. بناء 

على هذا فها نحن نطلع هذه المعركة. ويتمحور 

-حول النقاط التالية : -بعد المقدمة-هذا العمل  

 مفهوم اللفظ والمعنى،  •

 إرهاصات المعركة، •

فريق ينصر اللفظ على  •

 المعنى

فريق ينصر المعنى على  •

 اللفظ

فريق يرى اللفظ والمعنى   •

 على سواء

 الخاتمة. •
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 قائمة المصادر والمراجع •

 

 

 مفهوم اللفظ والمعنى

اللفظ في اللغة: لَفََظ الشيئ في فمه، رماه، لَِفَظ بالكالم تلَفََّظ به: تكلم به.i ويشمل مالم يكن صوتا أو 

 حرفا. وما هو حرف واحد أو أكثر.

وفي اإلصطالح هو ما يلفظ به اإلنسان أو في حكمه مهمال كان أو مستعمال، وعرفه أرباب المعاني    
ii.بأنه عبارة عن صورة المعنى األول الدال على المعنى الثاني 

   المعنى في اللغة: عنى يعني أي أراد، المعنى المراد،iii وأما في اإلصطالح: فهي الصورةالذهنية إذا 

 وقع بإزاتها األلفاظ من حيث إنها تقصد منه.

التعريف بقضية اللفظ والمعنى إن القضية )اللفظ والمعنى( مسألة من المسائل النقدية أُثير حولها  

يُْعنَى الصياغة أو السبك وتخيير اللفظ  أوالتركيب أو النظم أو   -في هذه المسألة–الجدل. وإذا قيل اللفظ  

التأليف 

ا قيل المعنى يعنون بها معنى التركيب الذي يُفهم وقد يُْعنَى اللفظ المفرد أحيانا، لكن األغلبية العكس. وإذ

ونظمها.وإذا مدح الناقد اللفظ فاعلم أنه يقصد الصياغة وغيرها مما سبق ذكره. من تأليف األلفاظ 

 وكذلك إذا مدح المعنى إنه يقصد الفكرة أو دالالت ذلك النظم أو التأليف، وكذلك إذا قلل من شأنهما.

ر قول بشر بن المعتمر مما اشتعل نار المعركة ألن القول أثار مسألة انفصال ويعتبإرهاصات المعركة:     

اللفظ عن المعنى إذ قال"ومن أراد معنى كريما فليلتمس لفظا كريما فإن المعنى الشريف اللفظ 

الشريف"iv  وقد اتضح في هذه العبارة انفصال اللفظ عن المعنى ألن المعنى الشريف في اللفظ الشريف 

العتابيأيضا من أقدم أقوال التي مهدت لهذه المعركة سبيال أنظره وهو يقول:"األلفاظ أجساد  ويُعد قول

والمعاني أرواح وإنما تراها بعيون القلوب.." وقد أّدى تلك القطعة إلى إنشاء أحزاب متفرقة يبادلون 
v.اآلراء، والردود، ومن تلك األحزاب 

الجاحظ وأبو هالل العسكري وابن خلدون وعيرهم.فريق ينصر اللفظ على المعنى، يمثله  -1  

فريق ينصر المعنى على اللفظ ويمثله أبو عمرو الشيباني واآلمدي وغيرهما. -2  

فريق يرى اللفظ والمعنى على حد سواء يمثله بشر بن المعتمر، وابن قتيبة، وابن رشيق، وعبد -3

 القاهر الجرجاني في النظم.

نىفريق ينصر اللفظ على المع -1  

الجاحظ: من أوائل من اعتنوا بقضية اللفظ والمعنى وتعمق في بيانها، تعلقا بمذهب الصنعة وتعصبا   -1

للفظ وللصياغة، والعبرة عنده باللفظ ال بالمعنى، وهو يضع المقايس للقيمة األدبية بأنها تقوم في جزالة 

عباراته التي كثرت تداولها في  اللفظ وجودة السبك، وحسن التركيب، وقد استُخلصْت هذه المعايير من

يقول:"....المعاني مطروحة في الطريق يعرفها العجمي والعربي  الكتب النقدية والبالغية أنظره وهو

والبدوي والقروي وإنما الشأن في إقامة الوزن والتمييز للفظ وسهولة المخرج وفي صحة الطبع وجودة  
vi"السبك فإنما الشعر صناعة، وضرب من الصنع وجنس من التصوير 
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وقد فصل القول عن هذه المعايير ، وقسم أنصار اللفظ إلى قسمين: منهم من يرى قيمة اللفظ في  

م من يرى قيمة اللفظ في سهولة اللفظ.فخامته وجزلته من غير التصنع، ومنه  

 قيمة اللفظ في فخامته وجزالته: ويمثل هذا قول بشار في بيتين: .1

 

مضرية      هتكنا حجاب الشمس أو قطرت دماإذا ما غضبنا غضبة   

 إذا ما أعرنا سيدا من قبيلة      ذرى منبر صلى علينا وســــــــــــلما 

حقيقةً اتصفت هذان البيتان بفخامة الكالم لفظا وتركيبا، ألن هذا النوع أدل على   

لفاظ السهلة لما أفاد هذان القوة وأشبه بما وقع فيه من موضع االفتخار، ألنه لو عدل إلى استخدام األ

البيتان االفتخار بمعنى الكلمة، لذلك يرى أنصار اللفظ هنا أن األلفاظ هي التي أعطت القيمة لهذين 

البيتين ال المعنى، ألن المعاني مطروحة يعرفها كل الناس، لكن ال تأثر إال إذا اكتسبها األفاظ القوية، 
vii.كما ظهر للقارئ هنا في البتين السابقين 

لكن أيضا في الفخامة ما يشين الكالم، وإذا فتشته تجد ما هي إال قعقعة بال طائل، مثل قول أبي القاسم   

 بن هانئ 

أصاخت فقالت وقع أجرد شيظم       وشامت فقالت لمع أبيـض مخـذم             

 ومـا ذعـرت إال لجرس حليـها     وال رمـــــقت إال بــرًى في مخــدم

ا كله إال الفساد وخالف المراد ما الذي تفيدنا أن تكون هذه المنسوب بها لبست حليها وليس تحت هذ
viii.فتوهمته بعد اإلصاخة والرمق وقع فرس أو لمع سيف؟ ماهي إال رموز بدون معنى 

 قيمة اللفظ في سهولته: مثل قول أبي العتاهية:  .2

ليا إخوتي إن الهــــــــوى قاتــلي    فيسروا اإلكفان من عاج  

 وال تــــلوموا في اتباــع الهـــوى     فإنني في شــــغل شـاغل

 عــينى عـــــلى عــــــتبة منهلة      بديعها المنسكب الســائل

 يا من رأى قبلى قتيــال بكى    من شدة الوجدعلى القــاتل

 بـــــــسطت كفى نحوكم سائال     تـــردون على الســــــائل

فـــــــــقولوا له     قوال جميـــــال بدل الـنائلو إن لم تنيــلوه   

 أو كنتم العام على عـــــــسرة      مـــنه فمنــــــوه إلى قــابل

استحسن أبو نواس وابن الضحاك هذه األبيات و قاال " أما مع سهولة هذه األلفاظ ومالحة هذه القصد 

ينشد كل واحد منا قصيدة ما فقال أبو نواس لوحسن هذه اإلشارات فال ننشد شيئا" ألنهم اجتمعوا يو

في غير المدح والهجاء، فنشد أبو العتاهية تلك األبيات  واكتفى االثنان من إنشاد من عندهما، 
ix .إلنبهارهما بما نشده أبو العتاهية 

كذلك قول لبيد بن ربيعة    

 ما عاتب المرء الكريم بنفسه    والمرء يصلحه الجليس الصالح
xقال ابن قتيبة: وإن كان جيد المعنى ، فإنه قليل الماء والرونق 

وقول النابغة للنعمان:   

 خطاطيف حجن في حبال متينة    تمد بها أبد إليك نوارع
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العلماء يستجيدونهذا البيت وليست ألفاظه جياد وال مبينة لمعناه، إلنه أراد : أنت في قدرتك علي 

بتلك الخطاطيف. و على هذا قال أبو محمد: لست أرى المعنى كخطاطيف عقف يمد بها، وأنا كدلو تمد 
xiجيدا 

قال عبد الكريم في نصرته للفظ، كدأبه، كان يؤثر اللفظ على المعنى كثيرا في شعره وتأليفه :الكالم   

الجزل أغنى عن المعاني اللفظية من المعاني الللفظية عن الكالم الجزل. ومنه قال بعض الحذاق: المعنى 

بت بثتاته. ومنه قول العباس بن الحسن العلوي  واللفظ حذو، والحذو يتبع المثال فيتغير بتغيره ويثمثال،  
xii.في صفة بليغ: معانيه قوالب ألفظه، هكذا حكى عبد الكريم، وهو الذي يقتضيه شرط كالمه 

ته ووافق أبو هالل العسكري الجاحظ في هذا الرأي، وانتهج نهجه وسلك مسلكه، حتى صارت عبارا

كالمتلفظة من فم الجاحظ وقد ساق العسكري مقومات العمل الفني عنده في فصل عقده في كتابه 

يحسن بسالمته وسهولته ومطالعه، وليس مقاطعه واستواء  –أيدك هللا  –الصناعتين قائال:"الكالم 

تقاسيمه وتعادل أطرافه وتشابه بواديه"xiii وهذه في القطعة فيها غاية انتصار اللفظ على المعنى 

للعمل الفني أن يتصف ويتسم بما سبق ذكره من كالمه، وكذلك معاييره ال تقل عن -فيها-فمعياره 

المعايير التي اعتمد عليها الجاحظ بل هي أكثر تعمقا، وإذا تأملنا هذه القطعة يمكننا مصادفة أكثر من 
xiv.تسعة معايير، وسيتم  ذكر بعضها– إن شاء هللا- في الخالصة 

بابن خلدون، وقد تطرف في هذا الرأي كل التطرف إذ أنه يحتفل بالصياغة ال بالمعنى مع أنه ونختتم     

المعاني متيسرة لكل  ال يمهلها، واأللفاظ عنده هي التي تطلعنا على المعاني فهي دليل عليها ويرى أن

نسان لذك تحتاج إنسان، وهي سهلة وموجدة في كل األفكار والعكس في األلفاظ فإنها غير ميسرة لكل اإل

 إلى الصياغة وسالمة األلفاظ وسهولتها والصناعتها وتجييدالسبك.

ومن خالل ما تقدم يتضح لنا ما عليه أولئك النقاد، من منظورهم النقدي تجاه هذه القضية "اللفظ    

والمعنى" واحتفظوا بالفظ دون المعنى واعتبروا القيمة األدبية في اللفظ من حيث جودته وقبحه، ورأو 

ة في طباع الناس يستوي أن اللفظ أغلى من المعنى ثمنا، وأعظم قيمة، وأعز مطلبا، فإن المعاني موجود
xv.الجاهل فيها والحاذق لكن العمل على جودة األلفاظ وحسن السبك،وصحة التأليف 

وقد ذكر الدكتور أناهيد حماد حريري في كتابه قضية اللفظ والمعنى بعض الدوافع إلى هذا الرأي وهي 

ر تسيطر على النفوس ظ الرقيق والجرس الناغم والتركيب الناضج مظاهالدوافع النفسي يرى أن اللف

فتنجذب نحوها انجذابا، والدافع القومي وخاصة من قبل الجاحظ يحاول رد مزاعم الشعور بين الذين 

 حاولوا تفضيل نصوصهم األدبية على النصوص العربية بكثرة معانيها.

 فريق  ينصر المعنى على اللفظ:

لفظ وذلك فيما يرويه الجاحظ  عنه كان ال أبو عمرو الشيباني:من األوائل الذين آثروا المعنى على ال  -1

ل كذلك اللفظ بغض النظر عن  أية عبارة ُوضع فيها، يحتفل إال بالمعنى فمتى كان المعنى رائعا حسنا، ظ

وقد استحسن بيتين لما لها من المعاني القوية المؤثرة في النفوس، في حين ليس تأليفها واختيار 

 ألفاظها على قمة من الجودةxvi.والبيان على التالي 

 التحسبن الموت موت البلى # فإما الموت سؤال الرجال

 كــــالهما موت ولـكــن ذا # أفظـــــع ذلك لذا الســؤال
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ولعل أبى أمر أعجب بالبيتين لما اشتُمل عليهما من حكمة، فيكون بذلك ممثال لطائف  المعاني التي    
xvii.انجذبت انتباه  األدباء ونقاد العربية إليها، غير مبالين برونق العبارة وجمال الصياغة 

 ولذلك كثير من األدباء والنقاد يقبحون أبياًت قالها القائل:

 ولمـــــا قضينا من منى كـــــــل حاجة     ومسح باألركان من هو ماســـح

 وشدت على حدب المهاري رحالنا    وال ينظر الغادي  الذي هو رائح

ـاديث بيننا    وسالت بأعناق المطي األباطـــــــحأخذنا بأطراف األحـــــــــ  

قال ابن قتيبة هذه األلفاظ كما ترى، أحسن شيء مخارج ومطالع ومقاطع، وإن نظرنا ما تحتها من 

المعنى وجدته فقط، ولما قطعنا أيام منى، واستلما األركان، وعالينا إبلنا األنضاء، ومضى الناس ال 

في الحديث، وسارت المطي في األبطح. وإذا سئلت ما هي المعنى التي  ينظر الغادي الرائح، ابتدأنا
xviii.تحمله هذه األبيات؟ ال تجد شيئا 

 ونفس الشيء في قول المعلوط

 إن الذين غدوا بلبك غادروا   وشال بـعينك ما يزال معيـــنا

 غيضن من عبراتهن وقلن لي   ماذا لقيت من الهوى ولقينا

نوال ويدعم هذا الرأي بذكره من امتدحوا أبا تمام فقالوا: "إن إهتمامه وتبعهم اآلمدي على هذا الم

نيس والمماثلة وإنه إذا الح كثرة غرامه بالطباق والتج بمعانيه أكثر من إهتمامه بتقويم ألفاظه، على

له المعنى أخرجه بأي لفظ استوى من ضعيف أو قوي ال يبالي، وكذلك يُذكر من فضائل أبي تمام أن 

    .xixمعانيه لو ترجمت إلى لغة أخرى كالفارسية والهندية لما فقدت قيمتها 

وغيرهم كابن الرومي والمتنبي ومن شاكلهما ممن يطلبون صحة المعنى وال يبالون أحيانا بالعبارات  

واأللفاظ المستخدمةxx. إذن ففي أي كلمات أو عبارات وضعت الفكرة فالمعنى سواء، على الرغم من 

بالمعنى ال يغفلون عن األلفاظ لكن أنزلوه في األهمية منزلة تلي منزلة المعنى، هذا فالمحتفلون 

واعتبروه ثوبا للجارية الحسناء.xxi ومما سبق ذكره من آراء من تمذهبوا بتفضيل المعنى على اللفظ 

يبلور دعامة هذه الفرقة، نظرا إلى ما ابتدعوه أصحاب الصنع والتكلف من اتخاذ األدب صناعة، وال 

ون إال وصف األلفاظ من دون عناية بالموضوع، وحملوا  هممهم على األلفاظ التي ال حاصل وراءها ير
xxii.وال كبير معنى تحتها 

 فريق يرى اللفظ والمعنى على حد سواء

وأقدم ما قيل في مساوة اللفظ والمعنى قول بشر بن المعتمر " أن يكون لفظك رشيقا عذبا وفخما سهل 

ظاهرا مكشوفا وقريبا معروفا" الشك أن هذا القول أثار منظور اتحاد بين اللفظ ويكون معناك 
xxiii.والمعنى 

 xxiv.وممن يسوى بين اللفظ والمعنى كذلك ابن قتيبة فخير الشعر عنده ما حسن لفظه وجاء معناه 

 ومعنى هذا القول هو الجمع بين اللفظ والمعنى على حد سواء، ووضع مقياس في البالغة وميزانا

قيمة الفنية، و يرى أن القيمة الفنية في اللفظ والمعنى معا استحسانا وتقبيحا، وال ميزة ألحد على لل

اآلخر، أنظره يستحسن بيتا في فصل عقده، وهو يقسم الشعر فيه إلى أربعة أضرب، تحت ضرب منه 

 حسن لفظه وجاد معناه.في قول أوس بن حجر :

ين قد وقعاأيتها النفس أجملي جزنا    إن الذي تحذر  
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xxv قائال: لم يبتدئ أحٌد مرثية بأحسن من هذا  

وكذلك قول أبي ذؤيب   

 النفس راغبة إذا رغبتها    وإذا ترد إلى القليل تقنع
xxvi"قال وهو يروي عن األصمعي "أبدع بيتا قاله العرب 

سد فال ومن بينهم أيضا ابن رشيق واعتبر اللفظ والمعنى على حد سواء ومتالزمين مالزمة الروح للج

فظ جسم وروحه المعنى، وارتباطه به كارتباط يمكن تفضيل واحدهما على اآلخر. قال في كتابه "الل

الروح بالجسم يضعف بضعفه ويقوي بقوته."  xxvii  وال يقل أحد عن اآلخر في األهمية. وإذا سلم المعنى 

 واختل اللفظ كان نقصا للشعر والعكس كذلك.

اللفظ والمعنى ما حكاه أبو منصور عبد الملك بن إسماعيل الثعالبي   وذكر أيضا بأن من ملح الكالم على 
xxviii.قال: البليغ من يحوك الكالم على حسب األماني ويخيط األلفاظ على قيود المعاني 

وأخيرا يرى عبدالقاهر الجرجاني إنشاء مذهبا حول هذه القضية، كما ذكره صاحب كتاب النقد األدب   

قال: "ونعتمد أن عبدالقاهر لم يُقر من رجحوا المعنى على اللفظ على نحو األحديث مدافعة لهذا الرأي 

ما شرحناه من آرائهم فيما سبق بل كان من أنصار الصياغة من حيث داللة هذه الصياغة على جالء 

الصورة األدبية..."xxixوإذا نظرنا إلى هذه القطعة وبخاصة هذه العبارة "...بل كان من أنصار الصياغة 

لة هذه الصياغة" تفهم أن ليس الفرق بينه وبين من يرى اللفظ والمعنى على حد سواء، من حيث دال

 ألن الصياغة تعود إلى اللفظ، ودالالتها تعود إلى المعنى .

خالصة المعركة، قد تباينت آراء النقاد قديما حول هذه القضية ) اللفظ والمعنى(، فمنهم من نظر       

إلى مقومات العمل األدبي فأرجعه إلى اللفظ، مغفال شأن المعنى فجعل للفظ المكانة األولىفي النص 

 األدبي ووضعوا له معايير 

 فخامة اللفظ وجزاته ✓

 سهولة اللفظ وسالمته. ✓

لتركيب والتأليف.حسن ا ✓  

 جودة السبك. ✓

فمهم أيضا من نظر إلى مقومات تلك األعمال فأرجعها إلى المعنى وأنزل اللفظ منزلة دون منزلة المعنى  

 فقيدوها في معايير اآلتية

 اللفظ وسيلة والمعنى غاية ✓

لطائف المعنى المؤثرة في النفوس.  ✓  

 األفكار السليمة . ✓

الموضوعية.  ✓  

فمنهم من نظر إليها فأرجعها إلى اللفظ والمعنى في آن واحد. وحصر قيمتها على المعايير التالية    

 حسن اللفظ وجودة المعنى ✓

 المعنى الشريف في اللفظ الشريف. ✓

التأليف السليم وجودة المعنى التي حملها ذلك التأليف.  ✓  

النظم واألفكار السليمة.  ✓  
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 الخاتمة

حت أن قضية اللفظ والمعنى من القضايا المهمة في النقد العربي، إذ  ترجع فهذه الجولة القصيرة استو

يرى الفضل في اللفظ، ومنهم من يرى الفضل في  مقومات عمل األدب العربي إليهما. فمن النقاد من

المعنى، وتوسط بعضهم في إرجاعه إلى اللفظ والمعنى في آن واحد. فتدافع كل عن آرائهم. قد عالج 

مفهوم اللفظ والمعنى، ثم المعركة بين أنصار  -بعد المقدمة-للك المعركة في النقاط التالية الباحثان ت

:-اللفظ وأنصار المعنى، ثم الخاتمة. وقد توّصل الباحثان إلى بعض النتائج منها  

 إن قضية اللفظ والمعنى وجدت عناية خاصة لدى النقاد العرب. ✓

اغة أو السبك واختيار اللفظ والتركيب أو النظم أو يُْعَنى بها الصي -في هذه المسألة–اللفظ  ✓

 التأليف وقد يُْعنَى اللفظ المفرد أحيانا.

 المعنى: يعنون بها الفكرة أو مضمون التركيب الذي يُفهم من تأليف األلفاظ ونظمها. ✓

 قضية إعجاز القرآن هي التي اشتعلت نار معركة أنصار اللفظ وأنصار المعنى. ✓

المحتفلون بالمعنى إذا قورن بباقي األحزابقّل مؤيدو حزب  ✓  

 جل نقاد األدب العربي يرون أن قيمة العمل األدبي في اللفظ والمعنى على حد سواء. ✓

يعتبر نظرية النظم ُمطِفـأة نار هذه المعركة.   ✓  
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