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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

تلمساف - جامعة أبو بكر بلقايد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي              
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 اللفظ والمعنى وجمالٍات التعبٍر
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 :المباحث الجسئٍة

 ثنائٍة اللفظ والمعنى 

 الفصاحة والبالغة بٍن اللفظ والمعنى 
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 اللفظ والمعنى بٍن اإلدراك والحذش 

 أمثلة لتقذٌر اللفظ والمعنى 

 اللفظ والمعنى بٍن الحذش والتأوٌل 

  تأوٌل الخطاب بٍن المعنٍٍن التام والمقذر

  القرٌنة وترجٍح وجوه التأوٌل

 المعانً بٍن اإلبذاع واالتّباع 

   ثنائٌة اللفظ والمعنى*

إّف الصلة بين الداؿ والمدلوؿ وثيقة إلى درجة أنّو يستحيل على المرء أف يتصّور أحدىما دوف    

اآلخر، مثلما يستحيل عليو أف يتصّور الشيء بمعزؿ عن اسمو، إذ ال معنى إلدراؾ مدلوؿ اسم مالم تكن صورتو 

حاضرة في الذىن، فهذه العالقة بين القطبين وّلدت النظرة المنطقية إلى اللغة، وحّثت النقاد على اّتخاذ ثنائية 

اللفظ والمعنى مبدأ أساسا في تقدير عملية اإلبداع وتعليل األحكاـ النقدية، وما ىو جدير بالذكر في ىذا الصدد 

ىو أّف أّي كتاب تناوؿ جودة األداء ورداءتو لم يكن صاحبو في حلٍّ من مراعاة مسألة اللفظ والمعنى والتطّرؽ 

بخطورة تغليب المعنى ػ وما يتضّمنو من قيم أخالقية ػ على الصياغة  (ىػ255ػ) فلّما أحّس الجاحظ ،إلشكالها

 لم يخف استنكاره؛ وقد يتجّلى رأيو بصورة ال تقبل الجدؿ النثرية،واألداء في تقدير البيت الشعري أو العبارة 

 :فيما جرى في مجلس َحَضَرُه أبو عمرو الشيباني، وأبدى إعجابو وانبهاره بالبيتين المواليين
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 ال َتْحَسَبنَّ اْلَمْوَت َمْوَت اْلِبَلى فَِ نَّما الَمْوُت ًسَ اُؿ الرِّرَجػاؿْ 

َأْفَظُع ِمْن َذاَؾ ِلُذؿِّر السُّػَ اْؿ   ِكالُىػَما َمػْوٌت َولَػِكػْن َذا

  حيث إّف استحسانو لهما جعلو يأمر ب حضار دواة وقرطاس وكتابتهما، فاشمأّز الجاحظ من ىذا 

وأّكد أّف صاحبهما لم يقل شعرا؛ ألّف الشعر ػ حسب رأيو ػ صناعة . الموقف وأعلن نفي الشعرية عن ىذين البيتين

 1وضرب من النسيج وجنس من التصوير

  لقد فسحت نظرية الجاحظ ىذه المجاَؿ للنقاد واألدباء كي يدرسوا تلك الثنائية التي ما لبثت تميد 

بهم إلى االعتػقاد بوجود االستقالؿ بين قطبيها في عملية اإلبداع؛ فهناؾ المعاني وىناؾ األلفاظ، لكّن ىذه 

االستقاللية لم تُِبْح لهم التفكير في نفي التالـز بينهما، وعدـ استغناء أحدىما عن اآلخر، وال يمكن للنص 

. األدبي أف يقـو إال عليهما معا

ماداـ األمر على ما ىو عليو فأين جوىر اإلشكاؿ بين :   فهذا الترابط قد يدفع بعضهم إلى التساؤؿ

النقاد ؟ والجواب على ىذا االستفسار يقتضي مراعاة أحكاـ القيمة، والتقدير الجمالي لألداء، وذكر الصفات 

التي اختّص بها عنصر األلفاظ، وكذا الصفات التي اختّص بها عنصر المعاني قصد إبراز مقدار كل منهما في 

 جماؿ التعبير أو رداءتو 

             
 ومابعدها130ص3 ج3/1969كتاب الحٌوان ـ تح ـ عبد السالم هارون ـ دار الكتاب لبنان ط1



4 

 

  وما يستدعي االنتباه ىو أّف ىذا االقتضاء جعل جّل النقاد يقعوف في التقسيم المنطقي بين اللفظ 

والمعنى؛ الذي ال يخرج في عمومو عن جودة اللفظ والمعنى أو رداءتهما أو جودة أحدىما ورداءة اآلخر، 

ألوجو العالقة بين اللفظ والمعنى،  فقد استحسن ما كاف  (ىػ322ػ)وحسبنا ىاىنا أف نذكر تقسيم ابن طباطبا 

معناه مستوفى ولفظو سلسا، أو ما كاف معناه حسنا ولفظو رقيقا، واستقبح الضرب البارد المعنى الغث اللفظ، 

  2 معناه صحيحا ولفظو رثا ىزيالفووضع بين المنزلتين ما كاف معناه واىيا ولفظو حسنا، أو ما كا

  إّف ىذا التصنيف يدفعنا إلى البحث في آراء ابن األثير النقدية لمعرفة ما إذا وقع في تلك 

والستنباط ذلك نشير . التقسيمات، أو أنّو رغب عنها وماؿ إلى توسيع رؤيتو وتعميمها، لتشمل المنظـو والمنثور

إلى أّف مذىبو دعاه إلى اإللحاح على عدـ الفصل بين األلفاظ  والمعاني، فعلى الرغم من أنّو بنى كتاب المثل 

وليس » السائر على الفصل بينهما ف ّف ذلك لم يدفعو إلى الفصل الحقيقي، وقد تأّكد توجهو ىذا في قولو 

ال لفظ إال بمعنى؛ فكيف فصلت أنت بين اللفظ والمعنى ؟ ف ّني لم أفصل بينهما، وإنّما : لقائل ىاىنا أف يقوؿ

  3«خصصت اللفظ بصفة ىي لو والمعنى يجيء فيو ضمنا وتبعا

وألجل ذلك كاف يتناوؿ ىذه الثنائية من خالؿ عّدة أنماط أدبية؛ كالقصيدة والخطبة والرسالة ليبحث   

وعما قّرره  (ىػ210ػ)عن جودة التركيب أو رداءتو، ونظّنو لم يخرج في ىذا األمر عن صحيفة بشر بن المعتمر 

 من مبادئ ( ىػ395ػ)وأبو ىالؿ العسكري  (ىػ392ػ) والقاضي الجرجاني ( ىػ286ػ )والمبّرد ( ىػ255ػ )الجاحظ 
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ت ّكد أّف الكالـ المستحسن ىو ما كانت ألفاظو ومعانيو بعيدة عن االلتواء والتوّعر والتعقيد والتكّلف والتزيّد 

.   واالبتذاؿ، وما كانت مّتصفة بالسهولة والشرؼ والصواب وصفاء الطبع

 :والمعنىالفصاحة والبالغة بٌن اللفظ *

إّف القيمة الجمالية الكامنة في التعبير الجّيد دعت النقاد إلى تذّوقو وتفسيره وتسميتو بأسماء عديدة،   

ونعِتو بمجموعة من النعوت؛ لتعليل تلك الجودة، واشتهر من تلك األسماء َلْفظَا الفصيح والبليغ؛ حيث تناولهما 

ىذا كالـ فصيح، أو ىذا كالـ  ):نقاد وبلغاء واقفين عند افتراضات تصّب كلها في مجراىما، إذ إنّو حين يقاؿ

 ما ىو متداوؿ في  فهل تتعّلق الفصاحة باللفظ والبالغة بالمعنى؟ واألكيد أنّنا ال نجد أجوبة شافية، وكل (بليغ

الذي يعّرؼ  (ىػ395ػ)النظريات النقدية إنّما ىو إسهامات، مثلما ىو الشأف في محاولة أبي ىالؿ العسكري 

إنّو جعل قبوؿ   4.البالغة بأنّها بلوغ المعنى قلب السامع والتمّكن من نفسو مع صورة مقبولة وعرض حسن

الصورة وحسن العرض من شروط الكالـ البليغ، ألّف القوؿ ػ في رأيو ػ إذا كاف رّث العبارة حسن العرض ال 

يسّمى بليغا ولو كاف الخطاب واضحا مفهوما، وىذا يعني أّف البالغة ال يقصد بها إفهاـ المعنى فحسب، بل 

يشترط األداء الحسن، فهذا الفهم أكّده ابن األثير الذي عّد البالغة بأنّها الوصوؿ واالنتهاء في أوضح صورة 
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 (ىػ471ػ)ولعّل ىذا التوّجو يستدرجنا إلى مراعاة نظرة عبد القاىر الجرجاني  ،5وأبدع أسلوب حتى تّتسم بالشموؿ

، ويقودنا إلى ذكر موقفو وتسجيل فهمو الذي م داه أّف الفصاحة مزيّة تدخل الكالـ بعد أف يدخلها النظم، ألّف 

لفظة ما قد تكوف فصيحة في موضع ومضطربة  في موضع آخر؛ ويعود ىذا كّلو حسب رأيو إلى أّف الفصاحة 

صفة اللفظ من حيث ىو لفظ، ال تخلو الفصاحة من أف تكوف صفة في اللفظ محسوسة تدرؾ »ليست 

بالسمع، أو تكوف صفة فيو معقولة تعرؼ بالقلب، فمحاؿ أف تكوف صفة اللفظ محسوسة، ألنّها لو كانت 

كذلك لكاف ينبغي أف يستوي السامعوف لّلفظ الفصيح في العلم بكونو فصيحا، وإذا بطل أف تكوف  محسوسة 

وجب الحكم ضرورة بأنّها صفة معقوؿ، وإذا وجب الحكم بكونها صفة معقولة ف نّا ال نعرؼ للفظ صفة يكوف 

طريق  معرفتها العقل دوف الحس إال داللتو على معناه، وإذا كاف كذلك لـز منو العلم بأّف وصفنا اللفظ 

  6«بالفصاحة وصف لو من جهة معناه ال من جهػة نفسػو

  بيد أّف ابن األثير خالف ىذا الرأي مستندا في ذلك إلى طبيعة اإلدراؾ إذ يعتقد أّف جماؿ اللفظ 

إف أرباب الّنظم والّنثر غربلوا اللغة باعتبار ألفاظها »: المفرد يدرؾ إدراكا حسيا عن طريق السمع حين قاؿ

وسبروا وقّسموا، فاختاروا الحسن من األلفاظ فاستعملوه، ونفوا القبيح منها فلم يستعملوه؛ فحسن األلفاظ 

سبب استعمالها دوف غيرىا، واستعمالها دوف غيرىا سبب ظهورىا وبيانها، فالفصيح إذاً من األلفاظ ىو الحسن، 
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ولو كانت الفصاحة ألمر يرجع إلى المعنى لكانت ىذه األلفاظ في الداللة عليو سواء، ليس منها حسن ومنها 

  7«قبيح، ولّما لم يكن كذلك علمنا أنها تخّص اللفظ دوف المعنى

  يفهم من ىذا أّف أحكاـ ابن األثير من جهة الفصاحة والبالغة تدّؿ على أنّو كاف يضع نصب عينيو 

عّدة اعتبارات، منها ما يتعّلق بطبيعة المادة اللفظية المفردة الخارجة عن الصياغة، ومنها ما يتعّلق بطبيعة 

. التركيب والحكم عليو، ومنها ما ينصرؼ إلى طبيعة اإلدراكين الحسي والعقلي ودورىما في عملية التقدير

 :اللفظ والمعنى بٌن اإلدراك والحدس*

الشّك أّف قيمة ثنائية اللفظ والمعنى إنّما رغبت العلماء والنقاد في العناية بعمليتي اإلبداع والتلّقي   

ودور اإلدراؾ فيهما، لتستقّر في قرارة نفوسهم أّف ذلك لن يتحّقق إالّ بتعميق التفكير في تلك الثنائية وربطها 

بالنظرة الفلسفية إلى الوجود والكوف، فهذه الرغبة أنتجت آثارا ونّمت مباحث وأفرزت مصطلحات عدة ذات 

طابع ثنائي كالجوىر والعرض، وكالجسم والروح، وكالعقل والحس، فأّدت المقابلة بينهما إلى أف يسلك النقاد 

مسلك الترتيب التفاضلي حيث يتحّقق تفضيل الجوىر والروح والعقل على العرض والجسم والحس، ألّف 

الحّسي الظاىر غريزي يشترؾ فيو الحيواف واإلنساف، وأّف اإلدراؾ الذىني يمّيز اإلنساف من سائر  اإلدراؾ
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ولعّل ىذا التفكير ىو . المخلوقات، وبو يتّم التجريد، وبفضلو يمكن إدراؾ كلَّ ما ىو غير متحّقق في المادة

: الذي أّدى بالفالسفة المسلمين والنقاد العرب إلى تقسيم اإلدراؾ إلى قسمين كبيرين

. يقـو ب دراؾ المحسوسات وكػل ما ىو متحّقق في المادة  إدراك حسً *

األلفاظ أصوات تدرؾ إدراكا أّف  يقـو ب دراؾ المجردات، وىذا ما حدا بهم إلى االعتقاد إدراك عقلً  *

، فمن حسيا عن طريق حاسة الّسمع، وأّف المعاني ال يتّم إدراكها إال بعد العبور إلى الطبقة الثانية وىي العقل

. وقد أخذ ىذا العنصر بلّب األدباء، فأْولوا عمليتي اإلبداع واإلدراؾ أىمية خاصة. دونو ال يمكن فهم التركيب

 أُأِخَذ علم البياف باالستقراء أـ بالنظر وقضية العقل؟ : ولكن اإلشكاؿ الذي اختلفوا فيو ىو

لم ي خذ » إّف علم البياف : الذي قاؿ (ىػ637ػ)  وكاف مّمن أدلى برأيو في ىذا المجاؿ ابن األثير 

إما أنّهم ابتدعوا ما أتوا بو من : باالستقراء؛  ف ّف العرب الذين ألّفوا الشعر والخطب ال يخلو أمرىم من حالين

ضروب الفصاحة والبالغة بالنظر وقضية العقل أو أخذوا باالستقراء مّمن كاف قبلهم، ف ف كانوا ابتدعوه عن 

وقوفهم على أسرار اللغة فذلك ىو الذي أذىب إليو، وإف كانوا أخذوه باالستقراء مّمن كاف قبلهم فهذا يتسلسل 

  8«على أّوؿ من ابتدعو ولم يستقرِه

 من ىذا القوؿ أّف العقل جوىر يصبو بو اإلنساف دائما إلى الحكمة، ويبعد كّل البعد عن الغرائز يفهم  

ولقد دفعت ىذه القيمة النقاد ػ ومنهم ابن األثير ػ إلى عدـ . والعواطف، أو على األقل يدعها تأخذ كل اىتمامو
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الوقوع في المفارقة؛ فوضعوا العقل والمعنى في المرتبة العليا وألحقوا بها الحّس واللفظ، ولعل ىذا الترتيب 

األلفاظ تقع في السمع فكلما اختلفت كانت أحلى، » أحالهم إلى ذكر صفتي التوّحد والتبّدد؛ ذلك أّف 

والمعاني تقع في النفس فكلما اتفقت كانت أحلى؛ فهذا الكالـ يدور حوؿ التبّدد والتوّحد،  فالحّس من صفاتو 

والنفس متقّبلة للعقل؛ فكلما . التبّدد وىو تابع للطبيعة، فاختالؼ األلفاظ يوافق خاصية التكّثر في الحس

  9«ائتلفت حقائق المعاني عند ورودىا على العقل وافقت نزعة التوّحد فكانت أنصع وأبهر

  يتبّدى من ىذا التمييز أّف اللفظ بكل مظاىره الصوتية والداللية ىو في خدمة المعنى، ألنّو أناطو دور 

التوضيح والتسهيل والتبليغ والوصوؿ إلى نفس المتلقي، فاأللفاظ عنواف معانيها وسبيلها إلى إبراز مقاصدىا، 

وتقتضي ىذه التبعية أف يكوف اللفظ في الكالـ المسجوع تابعا . ليكوف لها وقع في النفس وقرب في الفهم

 الدالّة 10للمعنى وخاضعا لو، ليتحّقق الطبع الصافي وينزوي التكّلف الغّث، وىنا تظهر فكرة الخادـ والمخدـو 

وتقودنا ىذه الفكرة إلى ذكر تقسيم أبي . على شرؼ المعنى الذي إذا اختل يبقى اللفظ الخادـ ميتا ال فائدة فيو

وسمات ىذه . النفس الناطقة، والنفس الغضبية، والنفس الشهوانية» حياف التوحيدي ألخالؽ اإلنساف إلى 

  11«األخالؽ مختلفة بعرض واسع 
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 : أمثلة لتقدٌر اللفظ والمعنى*

إّف االىتماـ بشرؼ المعنى دعا النقاد إلى دعوة الشعراء والكتاب كي يلتمسوا اللفظ الشريف في   

، ولقد وجدت ىذه الدعوة لمحا باصرا من جّراء تناولهم األبيات اآلتية الذكر  خطابهم ليحدث التوازف والتالـؤ

: على أنّها نموذج حّي لتوسيع مسألة شرؼ المعنى، يقوؿ الشاعر

َنا ِمْن ِمنًى ُكلَّ َحاَجػػٍة  َوَمسََّح بِاأْلَرَْكاِف َمْن ُىَوَماِسػػُح َوَلمَّا َقَضيػْ

َوَلْم يَػْنظُر اْلَغاِدي الَِّذي ُىَو رَاِئُح ُوُشدَّْت َعَلى ُحْدِب اْلَمَهاَري رَِحالَُنا 

نَػنَػػػا   12َوَساَلْت بَِأْعَناِؽ اْلَمِطيِّر األَبَاِطػُح َأَخْذنَا بَِأْطَراِؼ اأَلَحاِديِث بَػيػْ

 ما رأى أحدىما: ويبقى أف نتناوؿ مواقف النقاد من ىذه األبيات، والتي نجم عن تضاربها مذىباف  

 وجد فيها الروعة في اتساقها وبراعة ر واآلخ.فيها إالّ رونق اللفظ وجمالو، لكّنو لم يجد كبير فائدة في معناىا

 .آدائها وجماؿ صورتها وانسجاـ ألفاظها ومعانيها

  يظهر مّما ورد من تعليالت أّف أنصار المذىب األوؿ غّلبوا المبدأ األخالقي في التقدير، وفهموا أّف 

أطراؼ األحاديث التي أخذوا فيها ذات طابع وجداني غزلي، وىذا يخالف المقاـ المتمثل في إنهاء المناسك، 

             
اختلف فً نسبة هذه األبٌات فبعضهم نسبها لكثٌر عزة، وبعضهم نسبها لٌزٌد بن الطثرٌة، وبعضهم اآلخر نسبها العقبة  12

. 69: 2ٌنظر إحالة المثل السائر . بن كعب بن زهٌر بن أبً سلمى
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رأى أّف ىذه األبيات ضرب من  ( ىػ276ػ)فابن قتيبة . وألجل ذلك ماؿ أنصار ىذا الفريق إلى اإلشادة باأللفاظ

وأما قدامة بن جعفر . 13الشعر حسنت ألفاظو ومخارجو ومقاطعو، ف ذا فّتشنا في معناه لم نجد فيو فائدة

فقد تناوؿ نعوت اللفظ مستشهدا بهذه األبيات وم ّكدا أنّها سمحة وسهلة مخارج الحروؼ من  (ىػ326ػ)

أّف ىذه األبيات تعّد من الشعر الذي يعذب لفظو  ( ىػ403ػ)ويرى الباقالني . 14مواضعها وعليها رونق الفصاحة

  15وتحلو مطالعو ومقاطعو، لكن فوائد معانيو قليلة

 أّما أنصار المذىب الثاني فيرفضوف ىذه األحكاـ ويرونها تجانب الصواب؛ إذ إّف معاني األبيات  

 من أىّم (ىػ 392ػ)، ويعّد ابن جني 16ليست كما وصفها اآلخروف، بل ىي بديعة مستوفاة على قدر مراد الشاعر

إّف تلك األبيات : العلماء الذين تفطنوا إلى خطورة ىذه المسألة فأفرد لها بابا للرّد بشّدة على مزاعم  القائلين

تّتصف بجودة اللفظ وال تحمل  المعنى الشريف ، فنقد ىذه الدعوى وبّين أف األبيات تحمل أعظم المعاني، 

  17.وألطف  اإلشارات، وأدّؽ الّلمحات، وأرفع المراتب

 فأّكدا رأيو وانتصرا لو، (ىػ637ػ)ثم ابن األثير (ىػ471ػ)  وجاء من بعد ابن جنى عبد القاىر الجرجاني 

ووجدا فيما ذكر الحجة القويّة على أّف ىذه األبيات تّتصف بجودة التأليف والنظم، وحسن اإلشارة، وبراعة 

             
 8ص1902ٌنظر الشعر والشعراء مطبعة برٌل لٌدن 13

 77ٌنظر نقد الشعر14

 222ـ221نظر إعجاز القرآن 15
 88ٌنظر عٌار الشعر البن طباطبا ص 16
 217ص 1 ج2 دار الهدى للطباعة والنشر بٌروت ط 2ٌنظر الخصائص تح محمد علً النجار ص17
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 وجد عبد القاىر الجرجاني ضالتو ورّوى ظمأه من التعليالت التي أوردىا ابن جني لي ّكد دولق. التصوير واالستعارة

من أثنى على ىذه األبيات من جهة األلفاظ ووسمها بالسالسة، ونسبها   18أّف األلفاظ خدـ المعاني وليظهر غلط

والديباج الخسرواني  »إلى الدماثة، وأعجب بجرياف مائها ولطف ىوائها وحسن رياضها، وشّبهها بالنسيم والرحيق 

فهو لم يقف عند حد ذكر الغلط بل نّبو المتأّمل في ىذه األبيات ب لحاح على أّف الثناء على . «والوشى الثماني

األبيات يجب أف ينصرؼ إلى موقع االستعارة وإصابة الغرض وحسن ترتيب الكالـ، وفي موقع آخر من م لفاتو 

أفال ترى أّنك تجد في االستعارة العامي » :راح ي ّكد ما ذىب إليو مشيدا ببراعة الوصف في ىذه األبيات فقاؿ

 النادر الذي ال تجده إال في كالـ ي، والخاص"لقيت بدرا"و" وردت بحرا "و" رأيت أسدا " المبتذؿ كقولنا 

أراد أنّها سارت سيرا حثيثا في " وسالت بأعناؽ المطي األباطح " الفحوؿ، وال يقوى عليو إال أفراد الرجاؿ كقولو 

غاية السرعة، وكانت سرعة في لين وسالسة كأنّها كانت سيوال وقعت في تلك األباطح فجّرت بها؛ ومثل ىذه 

  19«االستعارة في الحسن واللطف وعلّو الطبقة في ىذه اللفظة  بعينها

  أّما ابن األثير ف نّو لم يتأثّر بعبد القاىر الجرجاني في وصف جودة ىذه األبيات كما ذىب إلى ذلك 

أقّر ما ذكره ابن جني من دوف ذكره أو اإلحالة إليو ،ولم يجد حرجا من نقل رأيو برّمتو  نصا  بل 20غنيمي ىالؿ

إنّنا نرى من ألفاظ العرب ما قد حّسنوه وزخرفوه ولسنا نرى تحتو مع ذلك معنى : ف ف قيل » : وروحا فقاؿ 

: شريفا ، فمّما جاء منو قوؿ بعضهم 

             
 23ـ22ـ21ٌنظر أسرار البالغة ص 18
19

 58ـ57ٌنظر دالئل اإلعجاز ص  
20

 .259 ص 1977ٌنظر النقد األدبً الحدٌث ـ دار نهضة مصر للطباعة و النشر القاهرة ـ  
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َنا ِمْن ِمنًى ُكلَّ َحاَجػػٍة  َوَمسََّح بِاأْلَرَْكاِف َمْن ُىَوَماِسػػُح َوَلمَّا َقَضيػْ

َوَلْم يَػْنظُر اْلَغاِدي الَِّذي ُىَو رَاِئُح ُوُشدَّْت َعَلى ُحْدِب اْلَمَهاَري رَِحالَُنا 

  أال ترى إلى حسن ىذا اللفظ وصقالتو وتدبيج أجزائو ؟ ومعناه مع ذلك ليس مدانيا لو وال مقاربا، ف نّو 

ولّما فرغنا من الحج ركبنا الطريق راجعين، وتحّدثنا على ظهور اإلبل، ولهذا نظائر كثيرة شريفة خسيسة : إنّما ىو

ىذا الموضع قد سبق إلى التشبث بو من لم ينعم النظر فيو، وال أرى ما : فالجواب عن ذلك أنّا نقوؿ. المعاني

، وإنّما ذلك لجفاء طبع الناظر وعدـ معرفتو، وىو أّف في قوؿ ىذا الشاعر  مما يستفيد " كل حاجة " رآه القـو

أال ترى أّف . منو أىل النسيب والّرقة، وذوو األىواء والمقة ماال يستفيده غيرىم وال يشاركهم فيو من ليس منهم

حوائج منًى أشياء كثيرة ؟ فمنها التالقي، ومنها التشاكي ومنها التخلي لالجتماع إلى غير ذلك مما ىو تاؿ لو 

الكوف بو،  فكأّف الشاعر صانع عن ىذا الموضع الذي أومأ إليو وعقد غرضو عليو، بقولو في آخر البيت ومقعود 

أي إنّما كانت حوائجنا التي قضيناىا وآرابنا التي بلغناىا من ىذا النحو الذي " ومّسح باألركاف من ىو ماسح "

ىو مسح األركاف، وما ىو الحق بو وجار في القربة من اهلل مجراه؛ أي لم نتعّد ىذا القدر المذكور إلى ما يحتملو 

  21.«أّوؿ بيت من التعريض الجاري مجرى التصريح

             
ـدارالهدى للطباعة والنشر 217 ص1لم ٌشر ابن األثٌر إلى أخذ هذا الكالم من الخصائص البن جنً ج. 2:69المثل السائر 21

فإن قلت فإنا نجد فً ألفاظهم ما قد نّمقوه وزخرفوه ووشوه ودبجوه ولسنا نجد مع ذلك تحته معنى شرٌفا بل " قوله . بٌروت

 :النجده قصدا وال مقاربا، أال ترى إلى قوله

 ومسح باألركان من هو ماسح ولما قضٌنا من منى كل حاجـة

ًّ األباطح أخذنا بأطراف األحادٌث بٌننـا  وسالت بأعناق المط
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  إّف اإلحساس بعدـ القدرة على استيعاب كل معاني التركيب في األقاويل األدبية إنّما يبعث في النفس 

 االشعور بصعوبة حصر معانيها، ويبدو أّف ىذا الشعور حّث العلماء على فهم شتى التراكيب التعبيرية وسياقاتو

 التركيب، والتأّمل يالمختلفة؛ فقد تكوف ألفاظ الكالـ واضحة مفهومة لكّن إدراؾ مغزاىا يحتاج إلى إنعاـ النظر ؼ

الدقيق فيها، واستنباط المراد منها؛ ولعّل اجتهاد العلماء لفهم السياؽ القرآني واستنباط معانيو وأحكامو ىو 

الذي أّدى بهم إلى طرح مشكل التأويل وقيمتو ودوره في عملية االستنباط وفي الترجيح بين المعاني المحتملة، 

كما أّدى بهم أيضا إلى بحث الفرؽ بينو وبين التفسير؛ ذلك أف قضية التأويل قد أسالت الحبر الكثير، وأثارت 

والذي ال يحيد في تعريفو عن الرجوع واالنتهاء والمصير،  22نقاشات وافتراضات في طليعتها المدلوؿ اللغوي

 .فيقاؿ آؿ إليو أوال ومآال أي رجع ، وآؿ عنو أي ارتّد ، ويقاؿ أّوؿ الكالـ  إذ دبّره وقّدره وفّسره

                                       
لما فرغنا من الحج :  فقد ترى إلى علو هذا اللفظ ومائه وصقالته وتالمح أنحائه ومعناه مع هذا ما تحسه وتراه إنما هو

 ركبنا الطرٌق راجعٌن وتحدثنا على ظهور اإلبل، ولهذا نظائر كثٌرة شرٌفة األلفاظ رفٌعتها 

مشروفة المعانً خفٌضتها قبل هذا الموضع قد سبق إلى التعلق به من لم ٌنعم فٌه وال أرى ما أراه القوم منه إنما ذلك لجفاء 

كل حاجة ما ٌفٌد منه أهل النسٌب والرقة وذوو األهواء والمقة ماال : طبع الناظر وخفاء غرض الناطق، وذلك أن فً قوله

 غٌر ما الظاهر علٌه والمعتاد فٌه سواها ةٌفٌده غٌرهم وال ٌشاركهم فٌه من لٌس منهم أال ترى أن من حوائج منى أشٌاء كثٌر

ألن منها التالقً ومنها التشاكً، ومنها التخلً إلى غٌر ذلك مما هو تال له ومعقود الكون به وكأنه صانع عن هذا الموضع 

كانت حوائجنا التً =أي إنما " ومسح باألركان من هو ماسح " الذي أومأ إلٌه وعقد غرضه علٌه بقوله فً آخر البٌت 

قضٌناها وآرابنا التً أنضٌناها من هذا النحو الذي هو مسح األركان وما هو الحق به وجار فً القربة من هللا مجراه أي لم 

" . ٌتعّد هذا القدر المذكور إلى ما ٌحتمله أول البٌت من التعرٌض الجاري مجرى التصرٌح 

. ٌنظر القاموس المحٌط للفٌروز أبادي باب الآلم فصل الهمزة22
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    لقد وردت ىذه الكلمة في مواقع عديدة من آيات القرآف الكريم وسوره، منها قولو تعالى

23 چ  جت جث يت ىت يبخت حت جت يب              ىب مب خب حب      جب يئ ىئ مئ  حئ جئ یی ی  ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ چ
 ٿ ٿ      ٿ ٿ چ وقوله تعالى  

چ چ چ  چ ڃ    ڃ  ڃڃ      چ چ چ چ ڦ ڦ             ڦ ڦ ڤ ڤ  ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ
24
   خب حب جبيئ ىئ مئ حئ جئی ی ی     ی    ىئ  ىئ ىئ ېئ ېئ  ېئ ۈئ چوقولو تعالى  

چ  جث يت ىت يب خت حت جت  يب ىب مب
25

 .

يفهم من استعماؿ لفظ التأويل أّف مدلولو يعني كشف ما انغلق من المعنى عن طريق االستنباط العقلي   

لحمل الكالـ على ما يمكن أف يريده المتكلم،  أو يعني ترجيح المعنى المحتمل بقرينة دالة، وىذا يعني أّف من 

الكالـ ماال يتطلب قدرا من التأمل، ومنو ما يكوف غامضا وفهمو يحتاج إلى إعماؿ الفكر والرويّة؛ وىذا النوع 

إذ إّف ظهور اللفظة ووضوحها ال يكفياف إلدراؾ القصد، بل ال بّد من تقليب التركيب ظهرا  26.يكوف مدار التأويل

لبطن وإعماؿ الفكر الستنباط المغزى، ولعل ىذا الوعي ىو الذي قاد ضياء الّدين بن األثير إلى إعطاء عدد ىائل 

من األمثلة والنماذج ليبّين حاجة الناقد إلى التأويل وترجيح المعنى المراد، ويحسن بنا أف نذكر بعض ىذه 

: االستنباطات، مثل قوؿ أبي تماـ

َها ُكلُّ َشْيٍء ُمْظِلمِ َوِلَهْت فََأْظَلَم ُكلُّ َشْيٍء ُدونَػَها   27َوَأَضاَء ِمنػْ

             
 59سورة النساء اآلٌة 23

24
 6سورة ٌوسف اآلٌة  

25
 37سورة ٌوسف اآلٌة  

26
 83ٌنظر أسرار البالغة عبد القاهر الجرجانً ص  

27
 148ص 1/1981الدٌوان ضبط وشرح اٌلٌا حاوي دار الكتاب اللبنانً بٌروت ط 
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ف ّف الولو والظلمة واإلضاءة كل ذلك مفهـو المعنى، لكّن البيت بجملتو » : فقاؿ في ىذا البيت  

إّني صرت كاألعمى الذي ال : أنّها ولهت فأظلم ما بيني وبينها، أي: يحتاج في فهمو إلى استنباط؛ والمراد بو

ورغبة   28«أي وضح لي منها ما كاف مستترا عّني من حّبها إياي" وأضاء منها كل شيء مظلم " وأّما قولو . يبصر

  29مّنا في عدـ إثقاؿ المتن بالنماذج التي أوردىا نحّبذ تسجيلها في اإلحالة أدناه

: تأوٌل الخطاب بٌن المعنٌٌن التام والمقدر *

إّف تأويل مفهـو الخطاب يقود الم ّوؿ إلى اعتماد االستنباط العقلي الذي يحيل المستنِبط إلى   

احتماؿ وجوه عديدة من التأويالت لألداء اللغوي، وي ّدي ىذا االحتماؿ بدوره إلى البحث عن القرينة الدالة، 

أىي نابعة من اللفظ أـ من خارجو؟ ولقد استرعى ىذا الفهم اىتماـ ابن األثير وألقى فيو مذاقا عذبا يحلو بو 

المعنى  ؿاللساف وتنقاد لو األففدة،  فكاف قد توّصل إلى أّف ىنالك سياقات تفهم فهما ظاىرا وباطنا، فعنى باألوّ 

؛ ألنّو يستدّؿ عليو بقرينة دالّة من اللفظ أو من المعنى المقّدر؛ ألّف ظاىر اللفظ دّؿ عليو، وعنى بالثاني التاـ

             
28

 145: 1المثل السائر  
 ٌوم تصومون وفطركم ٌوم مصومك»: لقد ورد عن النبً صلى هللا علٌه وسلم أنه قال:  قال146ـ1:144ٌنظر المثل السائر 29

الكالم مفهومه مفردات ألفاظه ألن الصوم والفطر واألضحى مفهوم كله وإذا سمع هذا الخبر "تفطرون وأضحاكم ٌوم تضحون 

وإذا  علمنا أن صومنا ٌوم نصوم وفطرنا ٌوم نفطر وأضحانا ٌوم نضحً فما الذي أعلمنا به مما لم نعلمه ؟: من غٌر فكرة

أمعن الناظر خظره فٌه علم أن معناها ٌحتاج إلى استنباط والمراد به أنه إذا اجتمع الناس على أن أول شهر رمضان ٌوم كدا 

وأوله هو ذلك الٌوم الذي اجتمع الناس علٌه وكذا ٌقال فً ٌوم الفطر وٌوم األضحى . ولم ٌكن الٌوم أوله فأن الصوت صحٌح

. وإذا تركبت ٌحتاج فً فهمها إلى استنباطولهذا الخبر  المشار إلٌه أشباه كثٌرة تفهم معانً ألفاظها المفردة 
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ثم أورد نماذج بّين من خاللها سبل التأويل ووجوىو، مثل تناولو قوؿ ابن الفقعسي حينما خطب إليو ابن . خارجو

 :كوز ابنتو لكنو رّده قائال

لِيَػْستػَاَد ِمّنا َأْف َسنَػْونَا لََيالِيَػػا تَػبَػغَّى اْبُن ُكوٍز والّسَفاَىُة َكاْسِمَها 

نَػَها يَا اْبَن َكْوٍز فَِ نَّػػُو  ـَ النَِّبيُّ اْلَجَوارِيَاَفالَ َتْطلُبػْ  30َغَذا النَّاُس ُمْذ قَا

ابن كوز »  أّف المعنى التاـفهذا الخطاب احتمل حسب رأيو معنى تاما وآخر مقّدرا، فمن وجوه تأويل   

قد غذا الناس البنات مذ قاـ النبي : الجدب ػ فرّده، وقاؿ: سأؿ أبا ىذه الجارية أف يزّوجو إياىا في سنة ػ والسنة

وىو : وفيو وجو آخر. كانت الجاىلية تفعل وأنا أيضا أغذو ىذه ولوال ذلك لوأدتها كما صلى اهلل عليو وسلم

غذا الناس مذ " نهى عن ذلك فقولو  صلى اهلل عليو وسلمأنّهم كانوا يفدوف البنات قبل اإلسالـ؛ فلما جاء النبي 

وىذاف المعنياف ىما اللذاف دّؿ عليهما ظاىر . أي في النساء كثرة، فتروج بعضهن وخّل ابنتي" قاـ النبي الحواريا 

. ظاللف

أمر  صلى اهلل عليو وسلم إف النبي:  الذي يعلم من مفهـو الكالـ ف نّو يقوؿالمعنى المقّدر وأما   

وىذا ذـ . ب حياء البنات ونهي عن الوأد، ولو أنكحتها لكنت قد وأدتها إذ ال فرؽ بين إنكاحك إيّاىا وبين وْأِدىا

  31«للمخاطب وىو معنى دقيق

             
30

 110 :1المثل السائر  
" من جعل قضاٌا بٌن الناس فقد ذبح بغٌر سكٌن "  ولقد أّول قول الرسول صلى هللا علٌه وسلم 111ـ110: 1المثل السائر 31

وثانٌهما مقدر وهو . أولهما تام وهو من جعل قاضٌا فقد عرض نفسه لخطر عظٌم كالذبح بغٌر سكٌن: واستخرج منه معنٌٌن
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  إّف تعّدد دالالت األلفاظ واندراجها في صيغ مختلفة ومتنوعة إنّما يقوداف الكالـ الخطابي 

إلى احتماؿ معاف شتى؛ قد تكوف متقاربة أو متناقضة،  فيغمض التركيب ويستعصي إدراؾ المراد،  فمنو ما 

وقد تكوف .  يقبلو الفهم دوف حاجة إلى قرينة، ومنو ما يأباه إالّ بوجود قرينة دالّة على القصد من الكالـ

ىذه القرينة نابعة من داللة اللفظ أو من السياؽ، وقد تكوف بعيدة عن داللة اللفظ، ولعّل أىميتها كانت قد 

شغلت باؿ ابن األثير فراح يجهد نفسو إلظهارىا حتى يكوف التأويل لطيفا ودقيقا وليكوف الترجيح صوابا 

چ پ ٻ ٻ * ٻ ٱ چمقنعا، ولنذكر على سبيل المثاؿ ترجيح المناسبة الذي غّلبو حينما تناوؿ قولو تعالى 
32
فرأى أّف  

ىذا الكالـ تتنازعو حقيقتاف أوالىما أّف التين والزيتوف ىما ىذا الشجر المعروؼ، واألخرى اسما جبلين، 

 .بالجبلين أولى للمناسبة بينهما وبين ما ذكر بعدىما من ذكر جبل الطور 33وتأويلهما في رأيو

وىناؾ صيغ أخرى يفهم معناىا على الحقيقة وعلى المجاز وىنا يجيء دور الم وؿ ليرّجح   

  حب         جب يئ ىئ مئ حئ جئ   ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ   ېئ  ېئ ۈئ ۈئ      ۆئ ۆئ چ ؛ كما فعل ابن األثير عندما تناوؿ اآليتين المعنى المراد

                                       
أنه من جعل قاضٌا فقد أمر بمفارقة هواه وهذا ال ٌدل علٌه اللفظ بنفسه بل ٌستدلّ علٌه بقرٌنة أخرى لكنها لٌست من توابعه 

ووجه ذلك أن لفظ الحدٌث عام ٌشمل القضاة على اإلطالق وال ٌخلو إما أن ٌراد به عذاب اآلخرة أو عذاب الدنٌا وال ٌجوز أن 

والذبح إما أن ٌكون صورة أو . ٌكون المراد به عذاب اآلخرة ألنه لٌس كل قاض معذبا فً اآلخرة بل المعذب منهم قضاة السوء

معنى وال ٌجوز أن ٌكون صورة فالذبح مجارئ ومحوى ذلك أن النفس تقطع عن شهواتها وأصبحت فً جهادها االكبر 

ومجاهدة النفس قتال بغٌر سٌف فكذلك قطعها عن هواها ذبح بغٌر سكٌن وهذا موضع غامض والترجٌح فٌه مختص بالوجه 

 ".األول 

32
 2ـ1سورة التٌن اآلٌتان  

33
 114ـ113: 1ٌنظر المثل السائر  
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چ
34

، أما الحقيقة  فيقصد بها الجلود مطلقا، وأّما  35فذكر أف الجلود تفسر على الحقيقة وعلى المجاز  

وىذا ىو المانع البالغي الذي يرجح المجاز ألّف الفرج أخّص بغيره من . المجاز فيراد بها الفروج خاصة

 .الجوارح

يكاد الفهم يأباه وال يقبلو إالّ بقرينة خارجة عن »   وىنالك التأويل لنوع من الكالـ القليل االستعماؿ 

وال ترى الضّب " داللة لفظو على معناه، ومن كاف عاريا عن قرينة ف نّو ال يفهم منو ما أراد قائلو، كقوؿ بعّضهم 

ف ّف ظاىر المعنى من ىذا البيت أنّو كاف ىناؾ ضب ولكنو غير منحجر، وليس كذلك بل المعنى " بها ينحجر 

أنّو لم يكن ىناؾ ضب أصال، ف نّو ال قرينة تخصصو حتى يفهم منو ما فهم من األّوؿ بل المفهـو أنّو كاف ىناؾ 

  36«ضب ولكنو غير منحجر

ويخضع تنوّع الكالـ لتنوّع أساليبو وطرائقو؛ فمنو ما يكوف واضحا ال يحتاج في فهمو إلى كبير عناء،   

 إالّ بالحدس كما ىو الشأف في ؾومنو ما يحتاج إلى استخداـ االستنباط العقلي وال سيما إف كاف معّمى ال يدر

اللغز واألحجية اللذين يلتوي فيهما الخطاب عن وجهو ويشكل على سالكو، ونحسب أّف ىذا النوع من الكالـ 

مثال اكتفى باإلشارة إليو في  (ىػ466ػ)فابن سناف . لم يلق االىتماـ الكبير من النقاد نظرا لصعوبة فهمو وإدراكو

كالـ موجز ال يتعّدى الصفحة؛ ألنّو لم يقصد الحديث عنو، وإنّما جاء ضمن حديثو عن الوضوح الذي يعّد 

منّبها  (المثل السائر)وأّما ابن األثير فقد استهواه ىذا الموضوع فأفسح لو في كتابو . شرطا من شروط الفصاحة

             
34

 20ـ19سورة فصلت اآلٌتان  
35

 107ـ106: 1ٌنظر المثل السائر  
 290: 2المصدر نفسه 36
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اللغز ىو الميل بالشيء عن وجهو وقد يشتبو بألواف أخر من األساليب كالكناية والتعريض في البداية إلى أّف 

الكناية ىي اللفظ الداؿ على جانب الحقيقة وعلى جانب المجاز فهو يحمل » إّف :  فقاؿوالمغالطات المعنوية

عليهما معا، وأّف التعريض ىو ما يفهم من عرض اللفظ ال من داللتو عليو حقيقة وال مجازا، وأّف المغالطة ىي 

التي تطلق ويراد بها شيفاف أحدىما داللة اللفظ على المعنيين باالشتراؾ الوضعي واآلخر داللة اللفظ على 

وأما اللغز واألحجبة ف نّهما شيء واحد وىو كّل معنى يستخرج بالحدس والحرز ال بداللة . المعنى ونقيضو

 37 «والخواطر تختلف في اإلسراع واإلبطاء عند عثورىا عليو... اللفظ عليو حقيقة ومجازا وال يفهم من عرضو

لقد وضع اللغز لشحذ القريحة وحث الخاطر الحتوائو على معاف دقيقة يحتاج في استخدامها إلى توّقد الذىن 

والسلوؾ في معاريج خفية من الفكر ، وقد ماؿ عنو العرب في أشعارىم ولم يستخدموه بكثرة، وحينما جاء 

الموّلدوف أكثروا من استعمالو والنظم فيو ، فكاف منو الحسن ذو المسحة اللطيفة واللمحة البالغية الرائعة ، 

وكاف منو الغّث البارد والبشع الممّل الذي ال يحدس إال باستعماؿ الخبر والمقابلة ، ولذا ما عّد ىذا النوع ػ في 

 .رأيو ػ من اللغة العربية في شيء

 نكتفي بذكر ألطفها، إذ يروى عن َشنِّر ر  ومن األلغاز الحسنة قّدـ ابن األثير أمثلة كثيرة من الشعر والنث

أال يتزّوج إالّ بامرأة تالئمو فصاحبو رجل في بعض أسفاره فلّما أخذ منهما الّسير » ْبِن َأْفَصى وكاف ألـز نفسو 

وسارا حتى   ىل يحمل الراكب راكبا ؟  فأمسك عنوؿيا جاه: أتحملني أـ أحملك ؟ فقاؿ لو الرجل: قاؿ َشنّ 

             
 104: 3المثل السائر 37
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يا جاىل أما تراه في سنبلو ؟ فأمسك عنو، ثم : أترى ىذا الزرع قد أكل ؟ فقاؿ لو: أتيا على زرع فقاؿ لو َشنّ 

ما رأيت أجهل منك؛ أتراىم حملوا إلى : أترى صاحبها حيا ؟ فقاؿ لو الرجل:  سارا فاستقبلتهما جنازة فقاؿ َشنّ 

: القبر حيا ؟  ثم إنّهما وصال إلى قرية الرجل فسار بو إلى بيتو وكانت لو بنت فأخذ يطرفها بحديث رفيقو فقالت

أتحملني أـ أحملك، ف نّو أراد أتحدثني أـ : أّما قولو. ما نطق إال بالصواب، وال استفهم إال عما يستفهم عنو مثلو

أحدثك حتى نقطع الطريق بالحديث، وأما قولو أترى ىذا الزرع قد أكل ف نو أراد ىل استلف ربّو ثمنو أـ ال ؟ 

وأّما استفهامو عن صاحب الجنازة ف نّو أراد ىل خلف لو عِقبا يحيا بذكره أـ ال؟ فلما سمع كالـ ابنتو خرج إلى 

  38«شن وحدثو بتأويلها فخطبها فزّوجو إياىا

 

 : المعانً بٌن اإلبداع واالتباع*

 أّدى البحث االصطالحي في المعنى عند أىل العلم واألدب إلى طرح مسائل ذات خيوط متشابكة  

تزيد من تعقيد الدرس، وتصّعب من تذليل فهم المصطلح، وتجعل مراده بعيدا ال يناؿ إالّ ببذؿ الجهد وشّق 

النفس، ذلك أّف البحث المجمل في معنى العبارة أفضى إلى الغموض، وقد يعود ىذا ػ حسب رأي مصطفى 

ناصف ػ إلى أّف إغفاؿ الدراسة المفّصلة لنظاـ ترابط الكلمات كاف لو أثر في انغالؽ فهم األحكاـ المتعّلقة 

             
 112: 3المثل السائر 38
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بالعبارة األدبية حتى غدا مفهـو المعنى غير واضح في ذىن الناقد والنحوي؛ ألّف معنى العبارة كاف يبحث بحثا 

،ولكم حاوؿ عبد القاىر الجرجاني تصحيح مفهـو العبارة  المتوارث ليبّين أّف نظاـ تأليف الكلمات  39مجمال

 .يتحّكم في المعنى 

  وقد يعود الغموض إلى أّف مفهـو المعنى لم يكن ثابتا وال مستقرا على داللة واحدة، وإنّما كاف يبرز 

عنيت الشيء أعنيو إذا أردتو : القصد والمراد، يقاؿ: للمعنى يراد بو 40في صور ال عداد لها، فالمدلوؿ اللغوي

عنت األرض بنبات حسن  إذا : مشتق من قولهم: وكنت قاصدا لو وعمدت إليو، فهو مشتّق من اإلظهار، وقيل

إالّ ليقصدوا بو مصنّفي الكتب في معاني القرآف  (قاؿ أصحاب المعاني  ): أنبتت نباتا حسنا، وما قوؿ المفسرين

. 

  ولقد كاف أىل النقد والبالغة ومنهم ابن األثير يشيروف في حديثهم عن اإلبداع إلى مرحلة إعداد 

المعنى قبل النطق، حيث تكوف الفكرة ذات وجود مستقل وذات ىيفة خاصة لتكوف مادة لألديب، وألجل ذلك 

كاف  (دبلـو فيل )ولعّل . جعلوا البالغة من صفة الكالـ لتنهي المعنى إلى قلب السامع تحقيقا للوظيفة اإلفهامية

أّف المعنى يتكّوف من مالمح اإلثارة ورد الفعل القابلة للمالحظة الموجودة في على حق حينما أقّرىا م ّكدا 

             
 14ٌنظر نظرٌة المعنى ص39

وأساس البالغة لجار هللا الزمخشري .   105ص 15المجلد 1968ٌنظر لسان العرب البن منظور دار صادر ودار بٌروت 40
  حرف العٌن1965دار صادر ودار بٌروت 
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المنطوقات إذ الصيغة ػ اللغوية حسب رأيو ػ تعد الموقف الذي يتلّفظو المتكّلم ويحّث السامع على االستجابة 

 . 41لهذا الموقف

 في كتاباتهم (معنى )وعموما يمكن التنبيو على أّف ى الء النقاد ومن بينهم ابن األثير استخدموا كلمة   

عدة استخدامات متباينة آخذين في حسبانهم موقعها في عملية اإلبداع؛ فقد تّدؿ على الغرض المقصود من 

 . وقد تدّؿ على الفكرة أو على األفكار ذات الطابع الحسي أو على الصور التعبيرية ،المتكلم

  إّف ىذا التعّدد في الداللة يدعونا إلى التفكير في الطبيعة المزدوجة للعبارة؛ الرتباط صيغتها بالوظيفة 

أيعّد المعنى جوىر الشيء ذاتو أـ إشارة إلى : ومن ىنا يحّق لنا التساؤؿالرمزية وتعّلق محتواىا بالفكرة المرجعية، 

الشيء ؟ والظاىر أّف المصنفات النقدية القديمة كانت ت كد أّف المعاني أفكار غير معزولة عن األشياء بل ىي 

محقّقة فيها، وىي لبنة أساسة في عملية اإلبداع؛ حيث يهّيئ الفكرة، ثم يتّم تجسيدىا في صيغ وقوالب لغوية، 

. ويراعى في ذلك التجسيد التشكيل الجمالي للفكرة

   وتجدر اإلشارة في ىذا الشأف إلى أّف ضياء الّدين بن األثير كاف يراعي ىذه األمور في أثناء تناولو 

مسألة المعنى، ذلك أنّو أعطى عددا ال بأس بو من األمثلة نستشّف منها مجاراتو لما ذىب إليو الجاحظ من أّف 

المعنى األّوؿ الموجود في صدور الناس ىو الفكرة أو المادة الموضوعة، وأّف ىذه الفكرة تكتسب صورتها من 

خالؿ صوغ الكالـ ووضعو في تركيب لغوي جمالي، يُػْنِتُج سياقا تعبيريا ذا مدلوؿ معّين يشير إلى الفكرة المعّبر 

             
 61ص 1982ـ1أحمد مختار عمر مكتبة دار العروبة للنشر والتوزٌع ـ الكوٌت ط.ٌنظر علم الداللة د41
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عنها، ويستحسن ىاىنا أف نذكر بعض ما أورده من أمثلة تدعم تعليلو ىذه الوظيفة اإلشارية، فمن ذلك قوؿ ابن 

: السراج في الفهد

 42فَػَقمََّصاُه ِبِجْلَباٍب ِمَن اْلُمَقلِ تَػَناَفَس اللَّْيُل ِفيِو َوالنػََّهاُر َمعػاً 

  فالشاعر ىنا تخّيل صورة معينة تمثّلت في تنافس الليل والنهار لإلشارة إلى فكرتو التي يبغي التعبير 

 ال نذكرىا ميال إلى عدـ 43عنها، وىي ذكر وصف ألواف الفهد أي إّف الفهد ملّوف، وىناؾ أمثلة أخرى كثيرة

. اإلطالة

  إّف الحديث في موضوع اإلبداع واالتّباع يدفعنا إلى تناوؿ عامل اإلدراؾ ودوره في اإلبداع الفني، 

ذلك أّف ىذا العامل قد يعتمد على الحواس الظاىرة المتمثّلة في السمع والبصر والذوؽ والملمس والشّم، وقد 

يعتمد على العقل، ويبدو أّف العالقة بين المادة واإلدراؾ دفعت البحث الجمالي إلى تقدير دور كل حاسة في 

الحواس الظاىرة إلى الحواس العليا المتمثلة في السمع والبصر االبتكار واألداء، وىذا التقدير أّدى إلى تقسيم 

تعود إلى أّف حاستي السمع والبصر  44، وعلة ىذا التقسيموالحواس الدنيا المتمثّلة في الذوؽ والملمس والشمّ 

تدركاف موضوعاتيهما عن بُعد وال تحتّك بعضو اإلحساس مباشرة ، وأّما الحواس األخرى ف نّها مرتبطة بالجسم، 

ومهّيأة  للنشاط العملي أكثر بكثير من النشاط الجمالي؛ وىذا التقسيم قد ينطبق على الفنوف المجّسمة، لكن ما 

             
42

 20: 2المثل السائر  
43

: أقبلت ربائب الكناس فً مخضراللباس، فقٌل:"  مثل قوله فً وصف نساء حسان23إلى 20من : 2ٌنظر المثل السائر  
إذا تخلق المرء بخلق : " ومثل قوله أٌضا فً فصل من كتاب"  األلوان لٌصح تشبٌههن باألعضان نإنما ٌخترن الخضرة م

 " .البأس والندى لم ٌخفف عرضه دنسا ، كما  أن الماء إذا بلغ قلتٌن لم ٌحمل نجسا 
 ص1981ـ 2فؤاد زكرٌاـ المؤسسة العربٌة للدراسات والنشر ـ لبنان ط.ترجمة د. ٌنظر النقد الفنً لجٌروم ستولنٌتز44



25 

 

يفعل باألدب الذي يستعمل اللغة في الوصف والتصوير، والذي يسمح لنا أف نشير إلى أّف ىذه اللغة المستعملة 

ال تحّد  بحدود، وبفضلها يستخدـ األديب قدرا كبيرا من األوجو الحسية، ويمكنها أف تثير إحساسات الملمس 

 .والرائحة والمذاؽ كوصف النعومة ووصف األزىار ووصف الخمور 

  ويسود االعتقاد أّف اىتماـ ابن األثير بقيمة المعاني أّدى بو إلى الربط بين الفكرة وما ي ّديو السياؽ 

من وظائف إفهامية وجمالية، وأّدى بو أيضا إلى إعماؿ الفكر في مصدرىا وطبيعة إدراكها؛ فلقد أشار إلى أّف 

ىناؾ معاني تستنتج من شاىد حاؿ متصورة أي مدركة إدراكا حسيا السيما حاسة البصر، وىناؾ معاف تستخرج 

أصعب مناال مما يستخرج بشاىد الحاؿ وألمر ما كاف ألبكارىا »من غير شاىد حاؿ متصّورة،  وىو يرى أنّها 

سّر ال يهجم على مكامنو إلى جناف الشهم وال يفوز بمحاسنو إلى من دّؽ فهمو حتى جّل عن دقّة الفهم 

وللهجـو على عذارى المعاني المحمية بحجب البواتر أيسر من الهجـو على عذارى المعاني المحمية بحجب 

ومن نظر إلى ىذا الموضع حّق النظر وأخذ فيو بالعين دوف األثر علم أنّو مقاـ يزلق بمعارؼ اإلفهاـ، ... الخواطر

فكيف بمواقف اإلقداـ وليست المعاني فيو إالّ كاألرواح وال األلفاظ إال كاألجساـ، فمن شاء أف يخلق خلقا من 

الكالـ فليأت بو على صورة األناسي ال على صورة األنعاـ، ف ّف من القوؿ الغانية التي ىي أحسن من الغانية ومنو 

 45«النهيمة التي ال تشّبو إال بالسانية
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  إّف ىذا التمييز الواقع بين اإلدراكين إنّما قاد ابن األثير إلى تناوؿ مسألة االتّباع واإلبداع، التي شغلت 

أىل األدب والنقد، وجعلتهم ينقسموف إلى فريقين؛  أحدىما يميل إلى مناصرة المتقّدمين ويراىم مبدعين دوف 

سواىم ممن أتى من بعد، وال يرى في المتأّخرين إال االتّباع وعدـ القدرة على اختراع المعاني، في حين يقصر 

واستقطب ىذا الخالؼ اىتماـ . الفريق األخر فضل اإلبداع على المحدثين وال يرى إحساف االختراع إالّ فيهم

ابن األثير وأّدى بو إلى الخوض فيو لرّد مغاالة الفريقين اللذين جانبا الحقيقة والصواب مستندا إلى مبدإ التطّور 

. الذي يلحق العصور ويطبع مستجداتها بطوابع جديدة

   لقد رّد قوؿ من زعم أّف المتأّخر لم يأت بمعنى مبتدع بحجة أّف سابقو لم يبق معنى من المعاني إال 

 فّ  األمور المتناقلة، فكانت العرب تنظم المقاطيع من األبيات فيما يعفإّف الشعر ـ» : طرقو مرارا، فقاؿ ما يلي

لها من الحاجات، ثم جاء امرؤ القيس فقّصد القصائد، ثم تتابع المقّصدوف، واختير من القصائد تلك السبع 

وانفتح للشعراء ىذا الباب في التقصيد، وكثرت المعاني المقولة بسببو، ولم  يزؿ األمر . التي علقت على البيت

ينمي ويزيد وي تي بالمعاني الغريبة، واستمّر ذلك إلى عهد الدولة العباسية وما بعدىا إلى الدولة الحمدانية؛ فعظم 

 46«الشعر وكثرت أساليبو، وكاف ختامو على الثالثة المتأّخرين، وىم أبو تماـ البحتري والمتنبي
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  ىل نفهم من ىذا الموقف أّف ابن األثير ماؿ إلى المحدثين ؟ كالّ، واآلية على ذلك أنّو أورد رأي ابن 

أفلح البغدادي الذي تعّصب فيو للمحدثين ذاىبا إلى أّف المعاني المتبدعة ليس للعرب فيها شيء، وإنّما اختّص 

.  بها المحدثوف، ثم ذكر نماذج من أشعارىم ت ّكد مذىبو ىذا

  فهذا التعّصب لم ينل القبوؿ عند ابن األثير الذي رّده مستشهدا باألقواؿ التي خّص ابن أفلح قائليها 

باالبتداع مفّندا إياه بأنّها ليست كذلك؛ ألّف المتقّدمين سبقوىم إليها، وأوضح أّف خطأ ابن أفلح قد يكوف مرّده 

 .إلى أنّو غير عارؼ بالمعنى الغريب وال مطلع على كالـ الشعراء والمترّسلين

  ومن ىنا يفهم أّف ضياء الدين لم يقّيد اإلبداع بعصر معّين أو بففة معّينة من األدباء؛ ألّف باب اتّباع 

مفتوح إلى يـو القيامة، ومن الذي يحجر على الخواطر وىي قاذفة بما النهاية لو، إالّ أّف من » المعاني في رأيو 

المعاني ما يتساوى الشعراء فيو، وال يطلق عليو اسم االبتداع ألوؿ قبل آخر، ألّف الخواطر تأتي بو من غير 

 .حاجة إلى اتّباع اآلخر األوؿ كقولهم في الغزؿ

يَاُر َوَما َعفػَػتْ   آثَاَرُىنَّ ِمَن اْلُقلوبِ  َعَفِت الدِّر

وكقولهم  (إّف الطيف يجود بما يبخل بو صاحبو، وإّف الواشي لو علم بمزار الطيف لساءه ):   وكقولهم

، وأشباه (إّف عطاء كالبحر والسحاب، وإنّو ال يمنع عطاء غد، وإنّو يجود ابتداء من غير مسألة ):في المديح

 (إّف ىذا الرزء أّوؿ حادث، وإنّو استوى فيو األباعد واألقارب ): ذلك، وكقولهم في المراثي



28 

 

ومثل .   وكذلك يجري األمر في معاف ظاىرة تتوارد الخواطر عليها من غير كلفة وتستوى في إيرادىا

 ويستبين  47«ذلك ال يطلق على اآلخر فيو اسم السرقة من األوؿ وإنّما يطلق اسم السرقة في معنى الخصوص 

االتّباع واإلبداع، ففي األوؿ يضع الشاعر أو الكاتب : مّما سبق أّف ابن األثير قسم الصناعة المعنوية إلى ضربين

نصب أعينو نموذجا مطروقا يحتذى بو، ويسير على نهجو في طرح األفكار وصوغها في تراكيب بيانية م ثرة، 

وىذا ما يقـو بو معظم الشعراء، إال أّف ىنالك ػ حسب رأيو ػ من يبلغ في اتّباعو مرتبة اإلحساف، وىناؾ من 

ويراد من ىذا أّف ضياء الدين كاف قد أحّس بأزمة . تتقاصر ىممو وتنكص عزائمو، فيقصر تقصيرا فاحشا

المحدث اإلبداعية التي يعانيهاّ لكن على الرغم من ذلك ف نّو يعتقد أّف البيفة ميداف مليء بالحوادث المتجّددة، 

يمّد األديب عددا ىائال من الموضوعات واألفكار، ويحّفز المبدع على شّق طريق اإلبداع واالختراع، ويحثّو 

على كشف خبايا األفكار من زواياىاّ وتوشيح سبايا الخواطر في أبكارىا، ولن يتأّتى ذلك إالّ بشّق النفس؛ ألنّو 

 48يرى أّف اإلبداع ال يقع في كل معنّى ف ّف أكثر المعاني قد تناولو األدباء، واإلبداع إنّما يكوف في معنى غريب

ولن يحصل ذلك إالّ إذا قدر المبدع على إيجاد المناسبة بين استخراج المعنى . لم يسبق إليو ولو يأت مثلو 

 .ومقصده
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  وتلـز اإلشارة ىا ىنا إلى أّف نقد ابن األثير للنصوص يوحي بأنّو كاف يفّرؽ بين االختراع واالبتداع، 

فاألّوؿ يّتسم بالسبق والغرابة في أيجاد المعنى وصوغو، واآلخر قد يكوف في أخذ المعنى ونسجو نسجا طريفا 

 .ولطيفا ولم يكن معهودا من قبل

يمكن أف نفهم من آراء ابن األثير ومواقفو أّف مصطلحات األتّباع واالبتداع واالختراع :   ومجمل القوؿ

وكذا عبارة المعاني المشاىدة أو المستنبطة بالعقل تدخل كلها في أحكاـ القيمة الجمالية، حيث تحتّل المعاني 

. المستنبطة أعلى مرتبة في اإلبداع، ويكوف للعقل فضل السبق في استنباطها،  ثم إدراجها في سياؽ لغوي معين

  ويبدو أّف اختراع المعنى استهوى ضياء الدين فرأى فيو قّمة األداء، وألجل ذلك كاف دائم اإلشادة 

بكل من اخترع معنى وابتدعو وأداه أداء أدبيا رائعا، ولم تنتو ىذه اإلشارة عن إيراد نماذج شعرية ت كد قولو،  

 :الخمرومن ذلك أنو أورد بيتي أبي نواس في 

َلي َوَلْم َأنَػمِ    النػَّْفِس ِمْن َحَكػمِ ؽَ يَا َشِقي نِْمَت َعْن لَيػْ

49ِبَخمَّاِر الشَّْيِب ِفي الرَِّحمِ 
 فَاْسِقِني اْلَخْمَر الَِّتي اْخَتَمَرتْ  

ىذا معنى مخترع لم يسبق إليو وىو دقيق، يكاد يلتحق بالمعاني التي » :   ثم عّلق عليهما بقولو

إّف أبا : ، فقاؿ األصمعي (خمار الشيب في الرحم)تستخرج من غير شاىد حاؿ متصور، وقد اختلف في معنى 
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إّف الكْرـ أّوؿ ما يجري فيو الماء : نواس ألطف خاطرا في ىذا، وأسد عرضا؛ فاسألوه، فُأحِضر وسفل، فقاؿ 

.  50«يخرج شبيها بالقطنة، وىي أصل العنقود 

في  (ىػ283ػ)  51  وىناؾ نماذج أخرى ذكرىا وأشاد بأصحابها لّما أتوا بو من معاف مخترعة كابن الرومي

 :المدح والحكمة والرثاء والعتاب، وكالمتنبي القائل في المدح

 َأِجْزِني ِإَذا أُْنِشْدَت َمػْدحاً فَِ نََّمػػا ِبِشْعِري َأتَاَؾ الَماِدُحوَف ُمػػػػَرّددا

52َأنَا الصَّاِئُح الَمْحِكّي واآلَخُر الصََّدى
 َودَِع ُكلَّ َصْوٍت بَػْعَد َصػْوِتي فَِ نَِّني 

يتمّيز بو في التمثيل،    فالبيت األّوؿ في رأيو توارثتو الشعراء قديما، لكّن البيت اآلخر جعل المتنبي

كذكر  ،54، ثم أردؼ ىذا الشاىد بنماذج أخرى للشاعر نفسو في شتى األغراض 53ولم يكن ألحد إالّ لو

،ومثل ذلك  إشادتو   55المخترعة (ىػ567ػ)ثم ذكر بعض معاني ابن قالقس . المرض ووصفو، وكالمديح والتهنفة

بأبيات أحد المغاربة معتبرا  معناىا  مبتدعا يشّد العقوؿ، ويذىب  الوعي، وتبعث رقتو اإلحساس باللطف، 

 .وتنشر رائحتو  المسك العاطر 
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  وإذا كاف الناس قد بّجلوا معاني أبي تماـ المخترعة ووجدوىا تزيد على العشرين؛ ف ّف ابن األثير فّضل 

نفسو في ىذا األمر على أبي تماـ، وزعم أّف معانيو المخترعة الواردة في رسائلو ومكاتباتو تفوؽ ما جاء بو أبو 

مثل وصف  ما ابتدعو من موضوعات، 56ثم راح يسرد من نثره.  تماـ، مدعيا أّف ىذا ال ينازع فيو، وال يدافع عنو

. مليحة وذـ السيف، وذكر ىزيمة الكفار ووصف القلم ، والحديث عن الصداقة، وعن الوجو، وعن التعرية 

. وكاف يعّلق على كّل نموذج يورده مبينا معناه المبتدع. وأورد ما ألّفو في مراسالت الملوؾ وفي الرسائل الطردية

  والحّق إّف ما ذكره ابن األثير من نماذج يدّؿ بوضوح على تعّلقو ب بداع المعاني وولوعو باالستنباط 

العقلي الذي من دونو ال يمكن للمعنى أف يكوف مخترعا، وألجل ذلك لم يجد حرجا من أف يبدي عدـ إعجابو 

 :بقصيدة أبي نواس التي بّجلها النقاد، وعّدوىا آية في روعة وصف الخمر وك وسها والتي يقوؿ فيها

َها بِأَنْػَواِع التََّصاِويِر فَاِرسُ  َنا الرَّاُح ِفي َعْسَجِديَّةٍ  َحَبتػْ  تَُداُر َعَليػْ

 قَػَرارَتُػَها ِكْسَرى َوِفي َجَنَباتَِها َمهاً تَُدرِّريَها بِاْلِقِسيِّر اْلَفػػَواِرسُ 

57َولُِلَماِء َما َداَرْت َعَلْيِو اْلَقالَِنسُ 
 فَِللرَّاِح َماُزرَّْت َعَلْيِو ُجُيوبُػَها 

ولم يجد فيها كبير فائدة؛ ألّف أبا نواس قاـ  58حيث ذىب إلى أّف معاني ىذه األبيات غير مبتدعة  

بمحاكاة ما رآه من تصاوير، واكتفى بحكاية حاؿ مشاىدة بالبصر، إالّ أّف ىذا المذىب أثار حفيظة الصفدي 
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كفى بهذا الرجل ػ رحمو اهلل ػ أف يقوؿ مثل ىذا، وما أعرؼ كتابا من » : فأبدى رفضو لتلك التعليالت قائال 

أمهات كتب األدب، مثل الروضة للمبرد، والذخيرة البن بساـ، وزىر اآلداب للحصري، إالّ وقد تضّمن ذكر 

ىذه األبيات والثناء عليها، وحسبك بكالـ يثنى عليو أبو عثماف عمرو الجاحظ، وىو من أحدؽ أئمة األدب 

  59«وأعرفهم  بما يقوؿ وأبصرىم بمدارؾ العقوؿ، وقولو في مثل ىذا  حّجة، وما قّرره في األبيات المحّجة 

  إّف ما أورده ابن األثير عن اللفظ والمعنى ي ّكد أنّو تناوؿ ىذه المسألة من خالؿ أشكاؿ أدبية عديدة 

توّصل فيها كغيره من النقاد إلى أّف الداؿ والمدلوؿ عنصراف متالزماف ال يمكن الفصل بينهما، وأّف بحث جودة 

 .التركيب أو رداءتو ال يتّم إال بمراعاة ثنائية اللفظ والمعنى

  وأوضح أّف ىذه الثنائية شغلت باؿ النقاد العرب القدامى، وأّدت بهم إلى عرض تقسيمات منطقية لها 

وإلى إصدار أحكاـ أدبية كانت عند ابن األثير بمثابة الوسيلة الفعالة لطرؽ قضايا شائكة تتعلق بطبيعة التركيب 

األدبي، كفكرة التبّدد والتوّحد التي أدت بو إلى الربط بين العقل والمعنى ووصل الحسن باللفظ، وإلى أّف روعة 

أي إنّو كاف . المعاني تعود إلى وقوع اتفاقها في النفس، وأّف جماؿ األلفاظ ي وؿ إلى وقوع اختالفها في السمع

يميل إلى االعتقاد أّف جماؿ األداء األدبي ال يتحّقق إال بتوافر المعرفتين العقلية والحسية، ولهذا جعل البالغة 

تّتصف بالشموؿ، وعّدىا الوصوؿ واالنتهاء في أوضح صورة وأبدع أسلوب،  كما أنّو أرجع أحكاـ الفصاحة 

 . والبالغة إلى طبيعة المادة اللفظية الداخلة في التركيب أو الخارجة عنو
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