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ملخص
هدفت هذه الدراسة إلى تناول مشكلة اللفظ والمعنىى فىي الشىعر وقىد تىوع ميىدان الد ارسىة علىى ثىالث حلقىات

استعرض في الحلقة األولى آراء النقاد العرب القدامى في هذه المسألة وناقش ملحوظاتهم النقدية ثم توقف مع
النقىىاد العىىرب المحىىدثين الىىذين قفىىعوا عىىن المسىىمى القىىديم لهىىذه المسىىألة واسىىتبدلوه بمسىىمى الشىىكل والمضىىمون
ووضح تقدمهم و وعيهم النقدي فيما يخص رسالة الشعر وضىرور تجىاوع التوقىف عنىد المسىالل التىي ال تغنىي
الشعر وال تفيده.
وأخيىى ار اس ىىتعرض البحىىث بع ىىض آراء النقىىاد الغى ىربيين ف ىىي ه ىىذه المسىىألة واكتش ىىف أنه ىىم أيض ىىا ق ىىرروا مغ ىىادر
الخوض في المسالل الهامشية التي تتعلق بالشعر وارتضوا مسمى الشكل و المضىمون الىذي هىو أوسىع وأرحىب

وأكثر اقترابا من الشعر وتوصلوا إلى دمج هذين الطرفين ودرسهما على أنهما روح النص األدبي الشعري وال
يمكن بحال فصلهما للدراسة و النقد.

وأخي ار يوصي البحث بأن يغلق ملف هذه المسألة إلىى غيىر رجعىة وينظىر إلىى األدب والشىعر علىى أنى جسىد
واحد هم األساسي ورسالت النبيلة خدمة قضايا اإلنسان ولكن بتفوق فني.
ABSTRAC This study aimed to address the problem of word and poetry on the
field of study was distributed to three seminars, reviewed in the first the views of old
Arab critics and discussed their critical issues and then stopped with the modern
Arab critics who called the old Jumped on this issue, and explains their progress and
changed the indefinite form and replaced it with form and content, It explains their
progress and conscious critic in poetry mission and the necessity of over pass about
un important issues . Finally the researcher displays some of critics views in this
matter and found that they decided leaving in falling in marginal matters concerned
about poetry. Finally the researcher recommends that the file should be closed and
look to modern literature out poetry they have the same body.
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مدخل:
لم يعتن األدب العربي القديم في بواكيره في فتر ما قبل اإلسالم بالنقد بوصف علما وفنا ل قوانين و أدبيات
وأعالم

إذ لم يتعد األمر اإلشارات أو الملحوظات التي كانت تظهر في عمليات التحكيم الشعرية السىاذجة فىي

أس ىواق العىىرب فىىي الجاهليىىة أو فىىي لحظىىات ومواقىىف استع ارضىىية لىىم تنطلىىق مىىن مدرسىىة نقديىىة مؤصىىلة فثمىىة

ملحوظات لطرفة بن العبد و أخرى للنابغة الذبياني وما شاب ذلك من بدوات عابر ال يمكن أن يسىجلها التىراث

األدبي العربي القديم كحالة نقدية أصيلة ولعل جل هذه الملحوظىات كانىت تتوقىف عنىد المفىرد  /اللفظىة ومىدى
صالحيتها في موقعها ذاك أو عند بعض الخىرو إلىى معنىى غيىر مقنىع فىي موقعى ذاك فظىل األمىر متأرجحىا
دال ار في دالر اللفظ والمعنى على صعيد الظاهر.
ولما جاء اإلسالم بقيم الجديد تأخر األدب ى الشعر على صعيده الفني إلى حد ما فالدعو الجديىد تحىاول
تسىخير كىىل طاقىىات المجتمىع مىىن أجىىل نجاحهىا ولىىذلك فإنهىىا اسىتخدمت الشىىاعر وسىىيلة إعالميى
الجديىىد

لنشىىر مبادلهىىا

والىىدفا عىىن منطلقاتهىىا ومكتسىىباتها غيىىر مهتمىىة بىىذلك األلىىق الفنىىي والىىوهج اللفظىىي والعالقىىات الفنيىىة

القالمة بين اللفظ والمعنى إال بقدر ما يسىتطيع هىذا الشىعر أن يكىون رسىوال وجنىديا فىي خدمىة الىدعو

ومىن هنىا

لم يتقىدم مشىرو النقىد األدبىي الىذي ظهىر علىى اسىتحياء فىي العصىر الجىاهلي واختفىى النقىاد البسىطاء ولىم يعىد
الشىىعر يحفىىل بىىالقيم الفنيىىة السىىابقة بىىل أصىىبح جىىل هم ى خدمىىة الىىدعو الجديىىد واسىىتمرت هىىذه الحالىىة بشىىكل

مىىذهبي واسىىع النطىىاق فظهىىر شىىعراء آل البيىىت والعبي ىريين والخ ىوار والشىىيعة واألمىىويين وغيىىرهم مىىن المىىذاهب
األخرى وظل حال الشعر كذلك في حالة ركود ألن المسالل المذهبية طغت على القيم الفنية والنقدية آنذاك .
تمهيد:
ظل أمر االهتمام بمشكل اللفظ والمعنى أو الشكل والمضمون شب غالب إلى أن بدأ تقعيد النحو العربي وجهود
الروا في جمع لغة العرب وشواهدها النحوية لخدمة القرآن الكريم األمر الذي بدا ينب هىؤالء العلمىاء إلىى أهميىة

االنتباه إلى فكر اللفظ والمعنى فبدا النظر فىي المفىرد بشىكل مسىتقل وبىدا النظىر كىذلك بىالمعنى بشىكل مسىتقل
وبدأت شهو البحث في هذه القضية لتفتح بابا واسعا لهذا الموضو فيما بعد.
والىىتقط المعتعلىىة وأهىىل الكىىالم هىىذه الفكىىر فبىىدأوا يشىىتغلون عليهىىا وكأنهىىا علىىم جديىىد فطرح ىوا مىىا أسىىموه فىىي حين ى

نظرية إعجاع القرآن الكريم وبدأت فرق العلماء تختلف في حقيقة إعجاعه بنفس أو في حقيقة إعجاعه بالصرفة .
واستمر المعتعلة في هذا الشأن الجدلي حتى طرحوا فكر جديد قىد تكىون أكثىر خطىور وتعقيىدا مىن سىابقتها فيمىا
يخىىص الق ىرآن الك ىريم فظهىىر مشىىكل خلىىق الق ىرآن المبنىىي علىىى محىىوري اللفىىظ والمعنىىى وهىىل همىىا مجتمع ىان
يمثالن كالم هللا األعلي القديم أم أن القديم هو المعنى فقط في حين أن الكالم  /اللفظ حادث؟

 - 1عباس ،إحسان :تاريخ النقد األدبي عند العرب ،دار الشروق ،عمان ،0111 ،ص ص62 -61
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وتىابع بعىض ألمىىة األشىاعر هىىذه الفكىر الجديىىد

فكىان موضىو الشىىكل والمضىمون أو اللفىىظ والمعنىى وأصىىبح

قضية تستحق الجدال والحوار والبحث والتأليف .
ولعل لعنصر الثقافة وانفتاح الثقافة العربية على الثقافة اليونانية أث ار واضحا في إشعال جذو هىذه القضىية ولمىا
كانت الثقافة اليونانية – في جل أوجها – تقوم على الفلسفة والجدل والكىالم فقىد بىدأ النقىاد العىرب يتىأثرون بهىذا
النهج في نقىدهم ولعىل لكتىابي أرسىطو فىي الخطابىة والشىعر وآ ارلى الفلسىفية فيهمىا مىا شىكل متكىأ جديىدا تىأثر بى

النقاد العرب في معالجىة اللفىظ والمعنىى حتىى وصىل األمىر بحىاعم القرطىاجني مىثال أن يصىبح إمىام طريقىة فىي
التفكير الفلسفي في تناول األدب ونصوص

واستحداث قيم نقدية جديد لم تألفها العرب من قبل فكان (منهىا

البلغاء ) شاهدا علما على كل هذا التقعيد والتعقيد.

1

وال شىىك فىىي أن للفقهىىاء والصىىوفية دو ار جديىىدا فىىي تعقيىىد هىىذه المسىىألة وتناولهىىا بشىىكل يؤكىىد مىىن جديىىد أن هىىذه
القضية أضحت بابا واسع المجىال مىن أجىل تشىكيل رؤى نقديىة وفقهيىة جديىد اتكىأت فىي منطلقاتهىا األولىى علىى
قضية اللفظ فكما كانت المفرد منطلقا عند المعتعلة فىي فهىم القىرآن الكىريم وتأويلى

هىىذا المىىنهج وذلىىك مىىا مثلى المىىذهب الظىىاهري فىىي التفسىىير ولعىىل الفقيى
االتجاه بعلميت وفنيت

فىإن األمىر يقتىرب جىدا مىن

ابىىن حىىعم الظىىاهري هىىو مىىن قىىاد هىىذا

فغدا إماما ل .

لكن األمر بدا معكوسا عند ألمة الصوفية إذ ال يخفى أن الصىوفيين أغرقىوا فىي مسىألة الىروح أو المعنىى سىواء
في فهمهم للنصوص القرآنية أو في أحكامهم الدينية ونظرياتهم األخرى التي تأثروا بها من خىالل محاكىا بعىض
المنطلقىىات المسىىيحية والمانويىىة فظهىىر فريىىق االشىىتغال بىىالمعنى وكأن ى نقىىيض لفريىىق االشىىتغال بىىاللفظ ولكىىن
طبيعة هذا التضاد أو الفصل ليست رياضية بالمعنى الدقيق بقدر ما هي نسبية .
رؤية النقد العربي القديم لهذه المسألة
لعىىل الجىىاحظ ( 266هى ى ) مىىن أبىىرع النقىىاد العىىرب القىىدامى الىىذين اعتن ىوا بهىىذا المشىىكل فهىىو وان بىىدا موسىىوعي
اإلنتا متعدد الطرالق إال أن تصدى للقضىايا البالغيىة فىي األدب العربىي فقىاده علىم البالغىة بفنياتى و جمالياتى
إلىىى الولىىو فىىي عىىالم النقىىد األدبىىي الىىذي مىىا هىىو إال عمليىىة تكميليىىة تضىىم جنىىاحي الفىىن فىىي النظىىر إلىىى جماليىىات
البالغة و علمية الرأي و النظر و استنتا األحكام العقلية و العلمية و إخضا النص لمواعينها .
تجلىىت بىىدوات الجىىاحظ التخصصىىية أكثىىر مىىا تجلىىت فىىي هىىذا الخصىىوص فىىي وقفات ى البالغيىىة و النقديىىة فىىي (
البيان و التبيين ) فيطلق حكم النقدي المشهور" حكم المعاني خىالف حكىم األلفىاظ ألن المعىاني مبسىوطة إلىى

غير غاية و ممتىد إلىى غيىر نهايىة و أسىماء المعىاني مقصىور معىدود و محصىلة محىدود " 2و قولى كىذلك":
المعاني القالمة في صدور العبىاد المقصىور فىي أذهىانهم و المختلجىة فىي نفوسىهم و المتصىلة بخىواطرهم مسىتور
خفية و بعيد وحشية و محجوبة مكنونة و موجود في معنىى معدومىة وانمىا يحيىي تلىك المعىاني فىي ذكىرهم لهىا
و إخبارهم عنها واستعمالهم إياهىا"  . 3إن الجىاحظ فىي هىذا المعنىى ينتصىر للفىظ علىى المعنىى لكنى ال يىؤخر
 - 1هالل ،محمد غنيمي :النقد األدبي الحديث ،دار العودة ،بيروت ،0112،ص 0112
 - 2الجاحظ ،عمرو بن بحر  :البيان و التبيين ،ت :عبد السالم هارون ،دار الفكر ،بيروت،ج،0ط،4ص 21
 - 3نفسه  :ص .26
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قيمة المعنى أبدا فهو يؤكد نظرية الشىكل التىي هىي بالتىالي ترجمىة شىب صىريحة لفكرتى حىول اللفىظ و أهميتى
يقول في موقع آخر  " :فإنما الشعر صناعة و ضرب من الصبغ و جنس من التصوير" 1وهو بهذا يؤكد موقف
من جديد في رأي حول أفضلية اللفظ والشكل فيؤكد أن المهم في الشعر يقع فىي " :إقامىة الىوعن وتخيىر اللفىظ و
سهولة المخر و كثر الماء و في صحة الطبع و جود السبك" 2و يوشىح فكرتى فىي هىذا الشىأن و يلمىم أطرافهىا

بنىىو مىىن الج ى أر النقديىىة ليصىىل إلىىى أن " المعىىاني مطروحىىة فىىي الطريىىق يعرفهىىا العجمىىي و العربىىي و البىىدوي و
القروي وانما الشأن في إقامة الوعن". 3
و لما كنا قد أشرنا إلى عامل من عوامل تنشيط النقد العربي القىديم ونعنىي بى االعتىعال ومىذهب الكىالم الىذي
أخىر لنىىا فكىىر القىىول بإعجىاع القىرآن الكىريم فقىىد بىدأ النظىىام هىىذه التصىريحات إال أنى قىىال بالصىىرفة لكىىن تلميىىذه
الجاحظ خالف الرأي في هذه المسألة وقال بفكر اإلعجاع الفنية فنفى أن يكون هللا قىد صىرف قلىوب العبىاد عىن
اإلتيان بمثل هذا القرآن وانما شأن تفوق القىرآن بىدا مىن خىالل التحىدي علىى صىعد الفصىاحة و البالغىة والمفىرد

ما يعني عملية النظم في رأي

" ومن آمن بأن النظم حقيق برفع البيان إلى مستوى اإلعجىاع لىم يعىد قىاد ار علىى

أن يتبنىىى نظريىىة تقىىديم المعنىىى علىىى اللفىىظ " 4و هىىذا هىىو فكىىر الجىىاحظ فىىي هىىذا المجىىال لكن ى و إن كىىان يىىوهم
بانتصاره للفظ يفطن دالما إلى االهتمام بالمعنى فنحن نلمس أن " اهتمامى بىالمعنى ال يقىل عىن اهتمامى بىاللفظ
وقد الحظنا أن نظر إلى المعنى علىى أنى ممتىد إلىى غيىر نهايىة بينمىا عىد اللفىظ محىدودا وكانىت محدوديتى فىي
أنوا خمسة محسوبة ألنها هي وحدها كما قال التي تؤدي المعنى بأنواع المختلفة بل المتناقضة أيضا ". 5
إال أن يصر من جديد على إيهام القىار بميلى إلىى اللفىظ فيقىول  " :ومتىى كىان اللفىظ كريمىا فىي نفسى
متمي ى اع مىىن جنس ى

وكىىان سىىليما فىىي الفضىىول وبريلىىا مىىن التعقيىىد حبىىب إلىىى النفىىوس واتصىىل باألذهىىان والىىتحم

بىالعقول وهشىىت إليى األسىىما وارتاحىت لى القلىىوب وخىف علىىى األلسىن وشىىا فىىي اآلفىاق ذكىره وعظىم فىىي النىىاس
خطره وصار ذلك ماد للعالم ورياضة للمتعلم الريفي". 6
مر أخرى يعود الجاحظ بنا في مقولة ل تشي باهتمامى بىالمعنى دون اللفىظ فيقىول " :مىدار األمىر علىى فهىم
المعاني ال األلفاظ والحقالق ال العبارات".7
و خالصة األمر في آراء الجىاحظ هىذه التىي تبىدو كأنهىا متناقضىة أن الرجىل مهمىا بىدا متناقضىا أو حىادا إال
أن ال يجرؤ أبىدا علىى فصىل ميلى وحكمى النقىدي وانحيىاعه لطىرف دون اآلخىر " وهكىذا يىدل الجىاحظ فىي أقوالى

المتعىىدد والمتفرقىىة فىىي كتب ى علىىى أن ى ال ينصىىر اللفىىظ علىىى المعنىىى وال ينصىىر المعنىىى علىىى اللفىىظ وانمىىا ينظىىر

إليهما متوالمين متحدين متكاملين " 8فهو يستند إلى منطق متواعن مع أن االضطراب يشوب هذا التواعن أحيانا
فهو مر أخرى " ليس مع اللفظ منفىردا كمىا أنى لىيس مىع المعنىى منفىردا وانمىا هىو معهمىا معىا فىي نىص مسىبوك
 - 1الجاحظ ،عمرو بن بحر :الحيوان ،ت  :عبد السالم هارون ،المجمع العلمي اإلسالمي ،بيروت،0111،ج،3ط،3ص 030
 - 2نفسه :ص 030
 - 3نفسه  :ص 032
 - 4عباس ،إحسان :تاريخ النقد األدبي عند العرب ،دار الشروق ،عمان ،0111 ،ص 11
 - 5الرباعي ربى :المعنى الشعري وجماليات التلقي ،دار جرير -عمان،2111،ص 034
- 6البيان والتبيين :ج،2ص21
 - 7الحيوان:ج ،2ص 642
 - 8المعنى الشعري وجماليات التلقي :ص031
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سىىبكا محكمىىا يتفىىاعالن في ى ويكىىتمالن ب ى بحيىىث يسىىند أحىىدهما اآلخىىر علىىى سىىالمة الطبىىع ومىىا يحكىىم هىىذا كل ى
منطىىق واضىىح وفهىىم جلىىي وعقىىل مسىىتند إلىىى شىىعاره الثابىىت ( لكىىل مقىىام مقىىال ) ولكىىل صىىناعة مىىا يشىىاكلها مىىن
األلفاظ "

1

و أخي ار فإننا نؤيد في كل هذا رأي أحمد مطلوب الذي حسم األمر بقول  " :إن الجاحظ لم يهمل المعنى
وكيىىف يهمل ى و هىىو جىىوهر الكىىالم وكيىىف يهمل ى وهىىو لىىم يفىىرق بىىين الفصىىاحة التىىي أصىىبحت وصىىفا لأللفىىاظ
والبالغة التي أصبحت وصفا للمعاني قبل األلفاظ ".2
و يحسىىم الجىىاحظ أم ىره نهايىىة المطىىاف باالستسىىالم للنظىىر التوفيقيىىة فىىي هىىذا الشىىأن يقىىول ":ال يكىىون الكىىالم

يسىتحق اسىىم البالغىة حتىىى يسىابق معنىىاه لفظى

ولفظى معنىاه فىىال يكىون لفظى إلىى سىىمعك أسىبق مىىن معنىاه إلىىى

قلبىىك " 3و فىىي هىىذا المعنىىى تؤكىىد ابتسىىام الصىىفار توفيقيىىة الجىىاحظ تقىىول ":لىىم يكىىن مىىن أنصىىار األلفىىاظ علىىى
المعاني وال من الذين عنوا بالصياغة واألسلوب فحسب كما أن لم يفصل بين األلفاظ والمعىاني بتحديىد مفهىوم
المعنى عنده بل إنى عنىى بىالنص األدبىي بكىل مىا يحملى مىن معىان عبىر عنهىا بألفىاظ وأسىاليب وأوعان فىالنص

األدبي الجيد هو ما كانت أفكاره ومعاني جيد مقبولىة فىي الىنفس وكىان أسىلوب جمىيال مىؤث ار واذا انفىرد بإحىدى
هاتين الميعتين دون األخرى أصاب الخلل". 4

ويؤك ىىد عب ىىد الععي ىىع عتي ىىق مه ىىار الج ىىاحظ ف ىىي تذاكيى ى عل ىىى الق ىىار لله ىىروب م ىىن عملي ىىة التص ىىنيف والف ىىرع
الرياضية يقول " :فهو من ناحية يرى أن أحسن الكالم ما كان معناه في ظاهر لفظ

وأن ذلك ال يتم فىي أريى

إال عن طريق المعاوجة بين المعنى الشريف واللفظ البليىغ" ثىم يتىابع " :و حىديث الجىاحظ عىن اللفىظ والمعنىى ال
يقصد ب اللفظ المفرد وحده أو المعنى المفرد وحده واشادت الكثير باللفظ ال تعني أن يقدم على المعنى ألن

فىىي الوقىىت الىىذي كىىان يشىىيد فيى بالقيمىىة اللفظيىىة كىىان يىىرى فىىي المعنىىى رأي العتىىابي مىىن أنهىىا " تحىىل مىىن األلفىىاظ

محل الروح من البدن" وعلى هذا فبالغة الكالم عنده هي في المعاوجة أو المالءمة بين اللفظ والمعنى".5
أما ابن قتيبة(221هى) فلم يتعمق مسىألة اللفىظ والمعنىى كمىا تعمىق بهىا الجىاحظ فقىد شىغل نفسى فىي مسىألة
تقسيم الشعر إلى أربعة أضرب محاوال في هذا التقسيم أن يؤكد اقتراب من هذه المسألة النقدية فقد قسم الشعر
إلى أضرب التىي هىي: 6أ – لفىظ جيىد و معنىى جيىد ب -لفىظ جيىد ومعنىى رديء  -لفىظ رديء و معنىى جيىد
د -لفىىظ رديء ومعنىىى رديء وهىىو بهىىذا التقسىىيم لىىم يسىىتطع أن يحىىدد موقف ى النهىىالي الحاسىىم فقىىال ":إن البالغىىة

تكىىون فىىي المعىىاني كمىىا تكىىون فىىي األلفىىاظ " 7وهكىىذا فإنى " :رأى الجمىىال البالغىىي فىىي المعىىاني ولكنى لىىم ينكىىر
جمال األلفاظ ".8

 - 1نفسه :ص 040
 - 2مطلوب ،أحمد :البالغة عند الجاحظ ،بغداد ،0113،ص64
 - 3البيان والتبيين :ج،0ص036
 - 4الصفار ،ابتسام :محاضرات في تاريخ النقد عند العرب ،دار جهينة،2111،ص044
 - 5عتيق ،عبد العزيز :تاريخ النقد األدبي عند العرب ،دار النهضة العربية ،بيروت ،ص321
 - 6ابن قتيبة :الشعر والشعراء ،ت :د .مفيد قميحة  ،دار الكتب العلمية ،بيروت،0116،ص 23-20
 - 7الشعر والشعراء :ص 42
 - 8عنبر ،أحمد محمد :قضية األدب بين اللفظ والمعنى ،دار الكتاب العربي بمصر ،0164 ،ص 34
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و لعلى بهىذا الفهىم حىىاول أن يكىون أقىل حىىد فىي رؤيتى لهىذه المسىىألة مىن الجىاحظ الىىذي يجىرؤ -أحيانىا -علىىى
تحمىىل مسىىؤولية الحكىىم فىىي ميل ى شىىب الواضىىح إلىىى تفويىىق عنصىىر اللفىىظ علىىى المعنىىى و لعىىل نظرت ى هىىذه " لىىم
تتناول العمل األدبي كل بحيث تتطور إلى ما نسمي (الشكل والمضمون) وال هي استطاعت أن تقترب ممىا قىد
يسمى (الصلة الداخليىة) بىين هىذين و لعلهىا كانىت ذات أثىر بعيىد فىي صىرف النقىد عىن تبىين وحىد األثىر الفنىي
في مبناه الكلي غير أنها  -رغم ذلك  -أسلم من االنحياع السافر إلى جانب اللفظ "

1

وربمىا كىان الهتمىام ابىن قتيبىة بالفقى وعدالى للمعتعلىة دور فىي هىذا الفهىم التىوفيقي للمسىألة علىى عكىس الجىاحظ
المهتم باالعتعال والكالم والجدل والتعمق في العلم و استعراض الثقافة و لذا فقد جاءت أحكام توفيقية إلى حد
مىا فلىم يبىىرع انتصىاره لجانىىب دون آخىر بشىىكل جىريء و ربمىىا كىان أبعىىد نظى ار مىىن الجىاحظ فىىي تصىوره للعالقىىة
التىي ال ينبغىي أن تكىون رياضىية الحكىىم فىي الفصىل بىين اللفىظ والمعنىىى ويظىل الناقىدان " يشىتركان فىي المىىذهب
التىىوفيقي الىىذي يري ىىد أن يجعىىل الجىىود مقياسىىا للشىىعر"

2

و علىىى ال ىىرغم مىىن تحفظىىات ابىىن قتيبىىة الكثيىىر عل ىىى

الجاحظ إال أن لم يتردد في التأثر بكثير من آراء الجاحظ في هذا المشكل فهو يتبنى في مقدمة كتابى (عيىون
األخبار) فكر الجاحظ في ( أن النادر يجب أن تورد بلفظ أصحابها و لىو كانىت ملحونىة ) و لعىل هىذا مىا يشىي

بميلى – أحيانىىا -إلىىى إب ىراع دور اللفىىظ وأهميتى إليصىىال المضىىمون /المعنىىى  .وعلىىى كىىل حىىال تظىىل نظىىر ابىىن
قتيبىىة ونظريتى  -كمىىا هىىي عنىىد النقىىاد القىىدامى عامىىة -جعليىىة وغيىىر متعمقىىة فهىىي لىىم تنظىىر إلىىى الىىنص الشىىعري

نظر فنية تحليلية فهي ترتقي ب إلى ما يمكن أن يصطلح علي اليوم بالشكل والمضمون وانما ظلىت فىي حىدود
السطح و الخوف من اختراق النص فكانت في حدود ما كان يسمي النقد العربي القديم مشكلة اللفظ والمعنى.
أما الناقد ابن طباطبا العلوي (  322هى ) فقد أدلى بدلوه في هذه القضية التي بدت وكأنها فاتنة النقد العربي
القديم إذ ال يكاد يفلت ناقد عربىي قىديم مىن أسىرها والقىول فيهىا ويبىدو أن ابىن طباطبىا  -شىأن شىأن كثيىر مىن
النقاد -ال يكاد يجاهر بالفصل بين طرفي هذه المعادلة فيقول ":وللشعر أدوات يجب إعدادها قبل مراس وتكلىف
نظم

فمنها التوسع في علم اللغة والتصرف فىي معانيى

وايفىاء كىل معنىى حظى مىن العبىار والباسى مىا يشىاكل

مىىن األلفىىاظ حىىين يبىىرع فىىي أحسىىن عي وأبهىىى صىىور واجتنىىاب مىىا يشىىين مىىن سفاسىىف الكىىالم وسىىخيف اللفىىظ
والمعاني المستبرد والتشبيهات الكاذبة واإلشارات المجهولة واألوصاف البعيد والعبارات الغثىة حتىى ال يكىون
متفاوتىىا مرفوعىىا بىىل يكىىون كالسىىبيكة المفرغىىة والوشىىي المنمىىنم والعقىىد المىىنظم واللبىىاس ال ارلىىق فتسىىابق معاني ى
ألفاظ

فيلتذ الفهم بحسن معاني كالتذاذ السمع بمعرفة لفظ ".3

ويؤكد ابن طباطبىا نظرتى النقديىة هىذه فىي موقىع آخىر يقىول  ":فىإذا أراد الشىاعر بنىاء قصىيد فخىص المعنىى
الذي يريد بناء الشعر علي في فكره نث ار وأعد ل ما يلبس من األلفاظ التي تطابق والقوافي التي توافقى

الىىذي يسىىلس ل ى القىىول علي ى
فيشين

والىوعن

ويكىىون كالنسىىا الحىىاذق الىىذي يفىىوق وشىىي بأحسىىن التفويىىق وال يهلهىىل من ى شىىيلا

وكالنقاش الذي يضىع األصىبا فىي أحسىن تقاسىيم نقشى

وكنىاظم الجىوهر الىذي يؤلىف بىين النفىيس منهىا

والثمىىين ال ارلىىق وال يشىىين عقىىوده وكىىذلك الشىىاعر إذا أسىىس شىىعره علىىى أن يىىأتي فيى بىىالكالم البىىدوي الفصىىيح لىىم

 - 1عباس  ،إحسان :تاريخ النقد األدبي عند العرب ،ص 011
 - 2نفسه  ،ص 012
 - 3ابن طباطبا  :عيار الشعر ،ت :محمد زغلول سالم ،منشأة المعارف باإلسكندرية،0111،ص 01-02
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يخلط بى الحضىري المولىد" . 1ولعىل هىذه النظريىة النقديىة الناضىجة عنىد ابىن طباطبىا تالقىي استحسىانا مىن الناقىد
جابر عصفور الذي يشرح هذه النظرية بقول  ":أما المعنى فهو بمثابة الماد الخام تظل كما هي فىي ذاتهىا قبىل
الصياغة وبعدها وكل ما يتغير فيها هو الصياغة التي أحدثتها ممارسة الصنعة ".2
وهكذا نطملن إلى فهم ابن طباطبا التوفيقي فىي هىذه المسىألة بتأكيىده " أن اللفىظ مهىم للشىعر بقىدر أهميىة المعنىى
ل

وهذا يعنىي اهتمامى بالجىانبين معىا متسىاويين متىللفين علىى ديباجىة حسىنة" 3فهىو " ال يىعال يؤكىد الصىلة بىين

ص ىىنع الش ىىعر وص ىىياغة ال ىىذهب والفض ىىة أو التص ىىوير ب ىىاأللوان واألص ىىبا

وي ىىرى أنى ى باس ىىتطاعة الص ىىالغ أن

يتصىىرف فيغيىىر ويبىىدل فىىي مىىاد الىىذهب التىىي بىىين يديى فيحىىور فىىي هيلتهىىا كيىىف يريىىد وكىىذلك المصىىور يصىىرف
ألوان فتتصور الصور واألشكال المغاير واأللفاظ والمعاني في يد الشاعر كذلك يشكلها كما يريد ". 4
ويؤكد ابن طباطبا تالحم هذين الركنين من جديد يقول " :والكالم الذي المعنى ل كالجسد الذي ال روح فيى
كمىىا قال بعض الحكمىاء :الكىالم روح وجسىد فجسىده النطىق وروحى معنىاه " .5وال ينىي ابىن طباطبىا يؤكىد فكىر
االعتدال أو االنسجام فالسر في الجمال االعتدال والسر في القبح هو االضطراب؛ ولذلك فإن الجمال ال يتحقق
إال باالعتدال واالنسجام القالم بين صحة الوعن وصحة المعنى وعذوبة اللفظ .
وقىد خىىاض قدامىىة بىىن جعفىر (332ه ى) فىىي هىىذه المسىألة إلىىى أن تىىرجم فكرتى النهاليىة حىىول ضىىرور الىربط بىىين

طرفىىي المعادلىىة فقىىال  " :و مىىن أنىوا الىىتالف اللفىىظ مىىع المعنىىى المسىىاوا وهىىو أن يكىىون اللفىىظ مسىىاويا للمعنىىى
حتىىى ال يعيىىد علي ى

وال يىىنقص عن ى " 6و قىىال فىىي موقىىع آخىىر ":و هىىذه هىىي البالغىىة التىىي وصىىف بهىىا بعىىض

الكتاب رجال قال  :كانت ألفاظ قوالب لمعاني

أي هي مساوية لهىا ال يفضىل أحىدهما عىن اآلخىر" 7و ينتبى

قدامة إلى الوحدات األساسية للشعر فيقسمها إلى ثماني وحدات هىي  :اللفىظ والمعنىى واللفىظ والىوعن والمعنىى

والوعن والمعنى والقافية .ولعل يظل يدور في فلك وجوب االرتباط الجذري بين طرفي المعادلة :اللفظ والمعنى

يقول ":فاللفظ يجب أن يكون سمحا سهل مخار الحىروف مىن مواضىعها عليى رونىق الفصىاحة مىع الخلىو مىن
البشاعة وعيوب أن يكون ملحونا وجاريا على غير سبيل اإلعراب واللغة وحشيا قالما على المعاظلة "

8

إن هذا الفهم الواضح المختصر للمسألة يىوفر علينىا عنىاء النقىاش فالرجىل صىريح فىي نظرتى النقديىة فىي هىذه
المسىىألة فهىىو يؤكىىد  -كمىىا يظهىىر مىىن أقوالى  -ارتبىىاط طرفىىي المعادلىىة مكمىىال مىىا سىىبق إليى النقىىاد ولقىىد أنصىىف
إحسان عباس في قول  ":واذا كان كتاب قد لقي من المهاجمين أكثىر ممىا لقىي مىن المؤيىدين فإنى يمثىل اجتهىادا
ذاتيا مدهشا وقد كان موضع الرضى لدى أوللك الذين آمنوا بقيمة الفكر والثقافة والفلسفة "

9

 - 1نفسه :ص 21-01
 - 2عصفور ،جابر :مفهوم الشعر ،دار الثقافة ،القاهرة ،0112 ،ص 41
 - 3المعنى الشعري وجماليات التلقي :ص 042
 - 4سالم  ،محمد زغلول :تاريخ النقد العربي إلى القرن الرابع الهجري ،دار المعارف بمصر ،ص 022
 - 5عيار الشعر :ص 21
 - 6قدامه بن جعفر :نقد الشعر ،ت :د .كمال مصطفى ،مكتبة الخانجي بمصر والمثنى ببغداد ،0113 ،ص 020
 - 7نفسه :ص 020
 - 8نفسه  :ص 01
 -9عباس إحسان :تاريخ النقد األدبي عند العرب ،ص 212
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لكن مشكلة قدامة ظاهر في اصىطدام عقليتى بالعقليىة العربيىة فقىد تىأثر بىالمنطق والفلسىفة اليونانيىة القديمىة و
بىىدا هىىذا واضىىحا فىىي فك ىره إذ حىىاول أن يخضىىع منطىىق األدب والفىىن والشىىعر لمنطىىق الفلسىىفة وهىىذا مىىا لىىم تعتىىده
العقليىىة العربيىىة آنىىذاك وربمىىا لهىىذا التوج ى لىىم يحىىظ قدامىىة باالهتمىىام حتىىى إن بعىىض النقىىاد المحىىدثين لىىم يخف ىوا
تحفظىىاتهم علي ى

يقىىول مصىىطفى السىىيوفي ":إن قدام ى صىىاحب عقىىل و فهىىم ومنطىىق ولكىىن حاجت ى إلىىى الىىذوق

العربي وهو يكتب في األدب ونقده هي التي هونت من رجاحة عقل وسداد منطق وفهم "

1

أما أبو هالل العسكري (316هى) فإن يتابع معتقدات الجاحظ في هذه القضية فهو ى فىي كتىاب الصىناعتين ى
جماعة ومعيىد آلراء نقديىة كثيىر لمىن سىبقوه وخاصىة الجىاحظ فلىم ينفىرد بنظريىة جديىد فىي هىذا الشىأن بىل إنى
كان يتابع الجاحظ حينا في تفويىق اللفىظ علىى المعنىى وحينىا آخىر نىراه مضىطربا ال يكىاد يوضىح أريى بصىراحة

على الرغم من أن توقىف مىع هىذه القضىية طىويال وبِىدء القىول فىي محىيط العسىكري النقىدي قولى  ":ولىيس الشىأن

فىىي إيىراد المعىىاني ألن المعىىاني يعرفهىىا العربىىي والعجمىىي والقىىروي والبىىدوي وانمىىا هىىو فىىي جىىود اللفىىظ وصىىفال

وحس ىىن وبهالى ى

ونعاهتى ى ونقالى ى وكث ىىر طالوتى ى ومالى ى

م ىىع ص ىىحة الس ىىبك والتركي ىىب والخل ىىو م ىىن أود ال ىىنظم و

التأليف وليس يطلب من المعنى إال أن يكون صوابا وال يقنع من اللفظ بذلك حتى يكىون علىى مىا وصىفناه مىن
نعوت التي تقدمت ".2
إن هذه الرؤية النقدية مىا هىي إال نقىل اتبىاعي لرؤيىة الجىاحظ فىي هىذا المقىام لكىن متابعىة آراء العسىكري النقديىة
فىىي هىىذا المقىىام تجعلنىىا نكىىاد نطمىىلن إلىىى أن الرجىىل متحيىىع للفىىظ منتصىىر لى علىىى حسىىاب المعنىىى يقىىول ":ومىىن
الدليل على أن مدار البالغىة علىى تحسىين اللفىظ أن الخطىب الرالعىة واألشىعار الرالقىة مىا عملىت إلفهىام المعىاني

فقط ألن الرديء من األلفاظ يقوم مقام الجيد منها في اإلفهام وانما يدل حسن الكالم واحكىام صىنعت
ألفاظ

وجود مطالع

وحسن مقاطع

وبديع مبادي

ورونىق

وغريب مباني علىى فضىل قاللى وفهىم منشىل " 3ويكمىل

هذا التصريح بقول  ":وأكثر هذه األوصاف ترجع إلى األلفاظ دون المعىاني وتىوخي صىواب المعنىى أحسىن مىن
توخي هذه األمور في األلفاظ ".4
وينتهىي بى األمىر إلىىى تقريىر رؤيتى هىذه بقولى  ":أعظىم مىىدار البالغىة علىىى تحسىين اللفىىظ ألن المعىاني إذا دخىىل

بعضها في بعض هذا الدخول وكانت األلفاظ مختار َحس َن الكىالم واذا كانىت مرتبىة حسىنة والمعىارض سىيلة
كان الكالم مردودا " .5ويبدو أن العسكري يجاهد في أن يتخلص مىن تبعيتى للجىاحظ فىي نظرياتى هىذه إال أنى

يغدو مضطربا حين يحىاول اإلتيىان بمقولى أخىرى ي ارهىا مناسىبة فيقىع مىن جديىد فىي تبعيىة جديىد البىن قتيبىة فىي
نظريت التوفيقية بين اللفظ والمعنى .
إن أبا هالل ال يستطيع أن يؤكد عملية الفصل وبالتالي عملية التحكيم فيعود إلى لم الطرفين ليعقد بينهمىا
مصالحة ويؤكد أن ال غنى ألحدهما عن اآلخر يقول  " :وحسن الرصف أن توضع األلفاظ فىي مواضىعها و
 - 1السيوفي مصطفى :النقد األدبي  ،دار البيان ،القاهرة ،2112 ،ص 043
 - 2أبو هالل العسكري  :الصناعتين ،ت :علي البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم ،دار إحياء الكتب العربية – عيسى البابي
الحلبي ،0162،ص 61-62
 - 3نفسه :ص 61
 - 4نفسه :ص 61
 - 5نفسه :ص 016
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تمكن في أماكنها  ...وال يعمى المعنى تضم كل لفظى منهىا إلىى شىكلها وتضىاف إلىى لفقهىا " 1ويؤكىد مقولىة
العتىىابي " األلفىىاظ أجسىىاد والمعىىاني أرواح وانمىىا ت ارهىىا بعيىىون القلىىوب فىىإذا قىىدمت منهىىا مىىؤخ ار أو أخىىرت منهىىا
مقدما أفسدت الصور وغيرت المعنى". 2
و أخي ار يكاد العسكري أن يصرح بعدم الفصل والغاء فكر المواعنة من أصىلها فيقىول ":وحىق المعنىى أن يكىون
ل االسم طبقا أي يكون االسم طبقا للفظ بقدر المعنى غير عالد علي

وال ناقص عن " .3وهكذا فإن يقىرر مىر

أخرى فكر الجسد والروح التي يجب أن يمثلها طرفا المعادلة  /اللفظ والمعنى فىال مجىال السىتغناء أحىدهما عىن

اآلخىىر .ومىىن خىىالل اضىىطراب وعىىدم اسىىتطاعت الخىىرو عىىن قناعىىات الجىىاحظ فىىي هىىذا المقىىام ن ىراه يعىىود إلىىى
تنشيط دور المعنى وعدم إغفال مىن جديىد يقىول ":إن الكىالم ألفىاظ تشىتمل علىى معىان يىدل عليهىا ويعبىر عنهىا
فيحتىا صىاحب البالغىة إلىى إصىابة المعنىى كحاجتى إلىى تحسىين اللفىظ ألن المىدار َب ْعىد علىى إصىابة المعنىىى
وألن المعىاني تحىل مىىن الكىالم محىل األبىىدان واأللفىاظ تجىري معهىىا مجىرى الكسىو ومرتبىىة إحىداهما علىى األخىىرى
معروفة ".4
والىىذي يظهىىر أن أبىىا هىىالل العسىىكري أسىىير ألفكىىار مىىن سىىبقوه فهىىو مقلىىد حقيقىىي لمىىن سىىبق مىىن النقىىاد و
خاصىىة الجىىاحظ وابىىن قتيبىىة ولعىىل هىىذا مىىا جعىىل الناق ىىد محمىىد منىىدور متحىىامال علىىى العسىىكري إذ لىىم يجىىد لىى
شخصية واضحة في هذا الشأن فقال في حق  ":والذي ال شك في أن أبا هالل كان ملما بمعظم ما قال النقاد
قبل

وهذا واضح في كتاب

فهو فعال متىأثر بىابن قتيبىة فىي تمييىع الكىالم إذ يأخىذ بنظريىة اللفىظ والمعنىى وهىو

يأخذ عن اآلمدي أمثلة كثير ...إلخ " .
5

إن المستقر آلراء العسكري في هذه القضية يستطيع أن يصنف الرجل ى على اضطراب وتناقض ى في عمر

الذين ينتصرون للفظ على المعنى و ذلك من خالل إص ارره على أن " الكىالم إذا كىان لفظى ثمنىا ومعرضى رثىا
كىىان مىىردودا ولىىو احتىىوى علىىى أجىىل معنىىى وأنبل ى

وأرفع ى وأفضىىل " 6ومىىن خىىالل تفويق ى الشىىعر علىىى سىىالر

األجناس األدبية األخرى بمعية اللفظ الذي يعدان ب الشعر فيقول ":فمن مراتب العالية التي ال يلحق فيها شيء
من الكالم النظم الذي ب عنة األلفاظ وتمىام حسىنها و لىيس شىيء مىن أصىناف المنظومىات يبلىغ فىي قىو اللفىظ
منعلة الشعر".7
إال أن العسكري ى شىأن شىأن بعىض الىذين سىبقوه ى يحىاول أال يكىون حىادا فىي ميلى وحكمى النقىدي باالنتصىار

لطىرف المعادلىة علىى حسىاب األخىرى فهىو " مىع اهتمامى بىاللفظ وسىهولت

ذلىك االهتمىام إال أنى يعقىد بابىا فىي

 - 1الصناعتين :ص 010
 - 2نفسه :ص 010
 - 3نفسه :ص 36
 - 4نفسه :ص 11
 - 5مندور  ،محمد  :النقد المنهجي عند العرب ،دار نهضة مصر ،القاهرة،0141،ص 304
 - 6الصناعتين :ص 12
 - 7نفسه :ص 032
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المعاني ويراها كذلك قريبة تسر إلى الفهم ال عميقة معقىد ويقسىمها أقسىاما مىن حيىث الجىد والتكىرار والبىد
من توافر العبار الحسنة واللفظ الماللم ألنهما ال يصلحان بدون ".1
ولىىم يتخىىل المرعوقىىي ( 420ه ى ) عىىن الخىىوض فىىي هىىذه المسىىألة النقديىىة فقىىد صىىنف النقىىاد السىىابقين الىىذين
مالوا إلىى االنتصىار للفىظ ولخىص مىواقفهم و صىنفهم إلىى ثىالث فىرق وتوقىف مىع قضىية المعنىى التىي يبىدو أن
لها أهمية في نظره على الرغم من أن كان من النقاد التوفيقيين في هىذا الشىأن يقىول المرعوقىي " إن أصىحاب

المعىىاني " :طلب ىوا المعىىاني المعجبىىة مىىن خ ىواص مكانهىىا وانتععوهىىا جعلىىة عذب ى حكيمىىة ظريفىىة أو رالعىىة بارعىىة

فاض ىىلة كامل ىىة لطيف ىىة شى ىريفة اعه ىىر ف ىىاخر وجعلى ىوا رس ىىولها أن تك ىىون قريب ىىة التش ىىبي

اللق ىىة االس ىىتعار ص ىىادقة

األوصىاف اللحىىة اإلفصىىاح خالبىىة فىىي االسىىتقطاف عطافىة لىىدى االسىىتنفار مسىىتوفية لحظوظهىىا عنىىد اإلسىىهام
من أبواب التصريح والتعريض واإلطناب والتقصير والجد والهىعل والخشىونة والليىان واإلبىاء واإلسىماح مىن غيىر
تفاوت يظهر من خالل أطباقها وال قصور ينبع من أثناء أعماقها ". 2
وهكذا فإن المرعوقي يقف في الصف التوفيقي في هذه المسىألة إذ يؤكىد أنى البىد مىن االلىتالف واالنسىجام

واالرتباط بين اللفىظ والمعنىى مسىتفيدا مىن آراء مىن سىبق مىن النقىاد العىرب القىدامى و لكىن ال يخفىى ميولى فىي
االنتصار للمعنىى ألنى

"يركىع علىى انتى اع المعىاني وتلطيفهىا وتنظيمهىا وصىبها فىي قوالىب لغويىة حتىى يتىأثر بهىا

السامع وينفعل ". 3
ولعل التوقف عند عبد القاهر الجرجاني ( 420هى) أمر حتمي لمن أراد أن يبحث في موضو اللفظ والمعنى أو
الشكل والمضمون فهو خير مىن تحىدث فىي هىذا الشىأن فىي القىرن الخىامس الهجىري وربمىا قبىل ذلىك وربمىا بعىد
ذل ىىك ولع ىىل كتابيى ى ( أسى ىرار البالغ ىىة ) و( دالل ىىل اإلعج ىىاع) هم ىىا م ىىن أفض ىىل الكت ىىب الت ىىي تناول ىىت مث ىىل ه ىىذه
المشىىكالت حتىىى طلىىع علينىىا الجرجىىاني فىىي كتابيى هىىذين بنظريىىة (الىىنظم) المشىىهور التىىي اسىىتوقفت كىىل مىىن أراد

معالجة هذا المشكل فهو ال يحكم على المفىرد إال حىين دخولهىا سىياق الكىالم " فىربط األلفىاظ فىي سىياق يكىون
وليىىد الفكىىر ال محالىىة والفكىىر ال يضىىع لفظىىة إعاء أخىىرى ألن ى يىىرى فىىي اللفظىىة نفسىىها ميىىع فارقىىة وانمىىا يحكىىم
بوضعها ألن لها معنى وداللة بحسب السياق نفسى

ولهىذا كانىت المعىاني ال األلفىاظ هىي المقصىود فىي إحىداث

النظم والتأليف فال نظم في الكلم وال تأليف حتى يعلق بعضها بعضا ويبنىي بعضىها علىى بعىض وبهىذا يكىون

اللفظ تابعا للمعنى بحسب ما يتم ترتب المعنى في النفس".4
ولقد تصدى عبد القاهر لكل النقاد الىذين سىبقوه مىن حيىث انحيىاع بعضىهم للفىظ علىى حسىاب المعنىى واسىتهجن
مىواقفهم تلىىك وكىىذلك الحىىال فقىىد تصىىدى للىىذين انحىىاعوا للمعنىىى علىىى حسىىاب اللفىىظ واسىىتهجن مىواقفهم بىىل إن ى
هاجمهم ولقد كان واضحا جريلا في رأي هذا يقول ":واعلم أن الداء الدوي والذي أعيا أمره في هذا البىاب غلىط

من َّ
قدم الشعر بمعناه وأقل االحتفال باللفظ وجعل ال يعطي من المعية إن هو أعطى إال ما فضل عن المعنى

 - 1تاريخ النقد العربي إلى القرن الرابع الهجري ،ص 211
 - 2المرزوقي  :شرح ديوان الحماسة ،ت :أحمد أمين و عبد السالم هارون ،دار الجيل – بيروت ،0110،ج،0ص 2
 - 3النقد األدبي  :ص 223
 - 4الجرجاني عبد القاهر :دالئل اإلعجاز ،ت :محمود محمد شاكر ،مطبعة المدني بالقاهرة وجدة ،0112 ،ص 31
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يقول :ما في اللفظ لوال المعنى؟ وهل الكالم إال بمعناه فأنت تراه ال يقدم شىع ار حتىى يكىون قىد أود حكمىة وأدبىا
واشتمل على تشبي غريب ومعنى نادر".1
إن الجرجاني ى بوعي النقدي الثاقب ى يحاول أن يجد مخرجا للجاحظ الذي أطلق فكر ( المعاني المطروحىة فىي
الطريق) ولعل ترجم مراد الجاحظ في هذا الفهم من خالل منطلقات نظرية النظم التي ابتدعها وهو بهذا يقىرر
رأي في مشكل اللفظ والمعنى مر أخرى من خالل مبدأ التفىاوت بىين الشىعراء يقىول " :ولكىن النىاس درجىوا علىى
أن يقول ىوا هىىذا شىىاعر قىىد أتىىى بىىالمعنى بعين ى

علىىى طريىىق التسىىاهل والتجىىوع وال يمكىىن لشىىاعر آخىىر أن يىىأتي

بالمعنى بعين إال كان ذلك تك ار ار تاما لعبارات الشاعر األول وفي هذا نفس مىا يىدل علىى ميىع الىنظم ألنهىا هىي
التي تحقق ذلك التفاوت". 2
وأخي ار يحلق الجرجىاني فىي سىماء النقىد الفلسىفي العميىق وهىذا مىا لىم يفطىن إليى مىن قبلى أحىد وربمىا كىان حىاعم
القرطاجني فيما بعد هو إمام هذه المدرسة لكىن الجرجىاني يسىبق إلىى فكىر طريفىة هىي فكىر معنىى المعنىى التىي
تجاوع بها جميع معاصري و متقدمي في النقد يقول " :واذ قد عرفت هذه الجملة فها هنىا عبىار مختصىر وهىي
أن تقىىول المعنىىى ومعنىىى المعنىىى تعنىىي بىىالمعنى المفهىىوم مىىن ظىىاهر اللفىىظ والىىذي تصىىل إلي ى

بغيىىر واسىىطة

وبمعنى المعنى أن تعقل من اللفظ معنى ثم يفضي بك ذلك المعنى إلى معنى آخر". 3
إن المتأمىىل فىىي ط ارلىىق النقىىد العربىىي القىىديم فىىي هىىذه المسىىألة وربمىىا فىىي غيرهىىا يالحىىظ اتفىىاق النقىىاد القىىدامى
وافت ىراقهم واضىىطرابهم واتخىىاذهم اتجاهىىات وط ارلىىق تنوعىىت بىىين الذاتيىىة والموضىىوعية العلميىىة واالنطباعيىىة والتىىأثر
بىىالمنطق اليونىىاني والتىىأثر بىىالقرآن الكىريم وغيىىر ذلىىك الكثيىىر مىىن العوامىىل التىىي لىىم تجعلهىىم ينطلقىىون مىىن مىىدارس
نقدية واضحة المعالم و األسس إال ما كان مىن عبىد القىاهر الجرجىاني مىثال وربمىا كىان تقىديس القىديم والخىوف

من عامال من عوامل هذا االضطراب " فالذهنية النقدية غالبا مقيمة علىى القىديم وأصىول

ال يرضىيها إال مىا

يرضىىي األصىىمعي ويىىونس بىىن حبيىىب وخلىىف األحمىىر وغيىىرهم مىىن السىىلف وال تتىىذوق الشىىعر المحىىدث إال بقىىدر
وذهنية أخرى ألفت عصرها وتصدت للتيارات األدبيىة فيى

فحللىت الشىعر المحىدث وأدركىت كثيى ار ممىا فيى مىن

خرو على مذاهب العرب وذهنية ثالثة لم تر الشعر قديما ومحىدثا وانمىا أرتى كالمىا موعونىا مقفىى يفصىح عىن
األهواء والنععات فعمدت إلى تعرف عناصر الجود في . 4"...
رؤية النقد العربي الحديث لهذه المسألة
برعت قضية اللفظ والمعنىى كواحىد مىن قضىايا النقىد العربىي الحىديث كونهىا مفصىال مهمىا فىي الكىالم /الشىعر
إال أن تأثر النقد العربي الحديث بكبار النقاد الغربيين أمثال كرومبي و كروتش وغيرهما قد تقدم في فهم مسمى
المشكلة فاقترب من تحويلها من قضية اللفىظ والمعنىى إلىى قضىية الشىكل والمضىمون وذلىك بىأثر تطىور مفهىوم
الفن والمصطلحات النقدية الحديثىة التىي آثىرت أال تكىون العمليىة عمليىة لفىظ ومعنىى فقىط بىل تعدتى إلىى مىا هىو
أكثىر فنيىة وعمقىىا علىى الىرغم مىىن اسىتخدام بعىىض النقىاد العىرب الحىىديثين للمسىمى القىديم يقىىول شىوقي ضىىيف":
 - 1نفسه :ص 021
 - 2الجرجاني عبد القاهر :أسرار البالغة ،ت :محمود محمد شاكر ،مطبعة المدني بالقاهرة وجدة ،0110 ،ص 012
 - 3نفسه  :ص 012
 - 4إبراهيم ،طه :تاريخ النقد األدبي عند العرب ،مطبعة لجنة التأليف والنشر -القاهرة ،0132 ،ص 044
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ف ىىاللفظ والمعن ىىى أو الص ىىور والمض ىىمون ليس ىىا ش ىىيلين منفص ىىلين كالك ىىأس وم ىىا يك ىىون فيه ىىا م ىىن شى ىراب ب ىىل هم ىىا
مترابطىىان تىرابط الثىىوب بمادتى " 1ويقىىول فىىي موقىىع آخىىر ":فالفضىىل ال يرجىىع إلىىى القالىىب أو اللفىىظ كمىىا يبىىدو فىىي
الظىىاهر وانمىىا يرجىىع إلىىى القىىدر الفنيىىة العامىىة التىىي تنبىىع مىىن األحاسىىيس أو المعىىاني نفسىىها" 2وهىىو بهىىذا المعنىىى
يؤكىد التنىاغم التىام المطلىق بىين طرفىي المعادلىة وال مجىال أبىدا – فىي نظىره -للتفكيىر بمسىألة الفصىل بىين هىىذين
الطرفين وينتهي شوقي ضيف إلى تأكيد رأي القاطع في هذه المسألة بقول  " :إن ماد النموذ األدبي وصورت

ال يفترقان فهما كل واحد وهو كل يتألف من خصالص جمالية مختلفة قد يردها النظر السريع إلى الخار أو
الشىىكل ولكننىىا إذا أنعمنىىا النظىىر وجىىدناها تىىرد إلىىى الىىداخل و المضىىمون" .3وهكىىذا تبىىدأ النظىىر الحديثىىة للمسىىألة
بوعي نقدي وفني جديد بوعي كان من وقفات ابىن رشىيق القيروانىي و عبىد القىاهر الجرجىاني وحىاعم القرطىاجني
الذين استطاعوا – إلى حد ما -أن يتجاوعوا تقليدية الفصل.
أمىىا ميخاليىىل نعيمىىة فيبىىدو أن ى دخىىل ميىىدان هىىذه القضىىية بحس ى األدبىىي والفنىىي قبىىل حس ى العلمىىي والنقىىدي

فتعامل ى مىىع األدب واإلنتىىا اإلبىىداعي األدبىىي جعىىل من ى ناقىىدا فنانىىا ال ناقىىدا عالمىىا ولعىىل هىىذا مىىا يضىىفي علىىى
المسألة جمالية جديد في البحث حين تعالج اللغة األدبية الفنية الجميلة هذه المسألة من واقع التجربىة اإلنتاجيىة
الفنيىىة أصىىال يقىىول نعيمىىة ":إن لمفىىردات اللغىىة التىىي نصىىو منهىىا منشىىوراتنا ومنظوماتنىىا صىىفات عجيبىىة ومي ىعات
غريبىة فلكىل كلمىىة معنىى أو روح ولكىىل كلمىة رنىىة ولكىل كلمىىة صىبغة أو لىىون والمجيىد مىىن الكتَىاب و الشىىعراء
من إذا شاء اإلفصاح عن عاطفة أو فكر جمع بين مفردات يتولد مىن ارتبىاط معانيهىا معنىى جلىي ومىن انىدما
ألوانهىا صىور واضىحة جميلىة ومىن تىللف رناتهىا لحىن رقيىق شىجي" 4ويتىابع نعيمىة اسىتكمال عرضى للموضىو
فيقول ":غير أن من الكتَاب والشعراء من ال يىرون مىن األلفىاظ سىوى رناتهىا فيؤلفىون ألحانىا رقيقىة إنمىا ال جمىال
5
فيها وال بيان فقيمة ما يكتب هؤالء وينظم تقاس بقدر ما يسده من هذه الحاجة أو تلك من حاجاتنا الروحيىة"

وكأني بنعيمة يستذكر تقسيمات ابن قتيبة وغيره للشعر إال أن يصىر علىى القاسىم المشىترك األساسىي وهىو الفىن
الحقيقي المطلوب من الشعر وفي هىذا الخصىوص فإنى يىدعو إلىى القفىع عىن هىذه المسىألة المتعبىة التىي أتعبىت
القدامى والمحدثين وينادي بىاألهم مىن ذلىك وهىو أن حاجتنىا " ليسىت إلىى مقىاييس أدبيىة ثابتىة فهىي وافىر لىدينا

إنما الحاجة إلى من يحسنون استعمال هذه المقاييس ...حاجتنا إلى شعراء وكتىاب يقيسىون مىا ينظمىون ويكتبىون
بهذه المقاييس فيسيرون وتسير معهم آدابنا في الصراط القويم والى ناقدين ممحصين يميعون بىين غىث األدب
وسمين ". 6
ولعىىل ابتسىىام الصىىفار تىىولي أهميىىة للناقىىد علىىى أسىىس النقىىد نفسىىها فبعىىد أن طوفىىت مىىع النقىىاد العىىرب القىىدامى
واستعرضت آراءهم في هذه المسألة وناقشتها أخذت لنفسها موقعاَ جديدا أكىدت فيى ضىرور تحلىي الناقىد بجملىة

من األمور لو تمثلها جيدا الرتفع وترفع عن إجهىاد نفسى فىي فصىل طرفىي القضىية مىدار البحىث فهىي تصىطنع
للناقد جملة من األسس يجىب إتباعهىا " فمعرفىة اللغىة ومفرداتهىا ومعانيهىا ال تكفىي وحىدها ليكىون صىاحبها ناقىدا
 - 1ضيف ،شوقي :في النقد األدبي ،دار المعارف بمصر ،0111 ،ط ،2ص 014
 - 2نفسه :ص 014
 - 3نفسه :ص 014
 - 4نعيمة ،ميخائيل :الغربال ،مؤسسة نوفل -بيروت،0110 ،ط،02ص 20
 - 5نفسه :ص 22
 - 6نفسه :ص 24
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كمىىا إن تتبىىع اإلشىىارات التاريخيىىة ومعرفىىة مىىدلولها علىىى بيلىىة الشىىاعر أو قبيلت ى أو نسىىب ال يكفىىي أيضىىا لجعىىل
صىىاحب ناقىىداَ وانمىىا الناقىىد هىىو ذلىىك األديىىب الىىذي يلىىم بجىىوهر الشىىعر و يتذوق ى

ويتحسىىس م ىواطن الجمىىال في ى

كىىالطبع المىىتمكن أو السىىبك الجيىىد والديباجىىة الكريمىىة وحسىىن المعىىاني وكىىل مىىا يتعلىىق بىىالنص الشىىعري" 1وهكىىذا
يتضح من كالمها أن هذه دعو جاد لوجوب تمتع الناقد الحديث والمعاصر بمجموعة من المواصفات تؤدي ب

ى في هذا المجال ى إلى تبني وجهة نظرها بضرور الحكم النقدي العام على الىنص الشىعري وغيىره دون الخىوض
في تفاصيل تفضيل طرف المعنى على اللفظ أو العكس.
أمىىا الناقىىد محمىىد عغلىىول سىىالم فإنى ى ى وبعىىد خوضى فىىي مسىىألة اللفىىظ والمعنىىى عنىىد النقىىاد القىىدماء ى ى يطلىىع علينىىا

بوجهىة نظىر أقىل مىىا يمكىن أن توصىف بأنهىىا وجهىة نظىر عاقلىىة وهادلىة لىيس فيهىىا تشىنج وال تعصىب وال تخلىىف
فنظريت في هذه القضية تقتضي أن " ينبغي التحفظ والتحرع عند التعرض لبحث هذه القضىية فلىيس المقصىود
بىىاللفظ دالمىىا المىىدلول المفىىرد لأللفىىاظ ألنى لىىو نظرنىىا إلىىى أقىوال النقىىاد فىىي اللفىىظ والمعنىىى باعتبىىار اللفىىظ والمعنىىى
المفردين وقفنا في اإلحالة ال شك " 2ويشرح سىالم وجهىة نظىره هىذه بىأن " التصىور السىتقالل كىل منهمىا ى يعنىي

اللفظ والمعنى ى عن اآلخر ال يتفق فىي اللفىظ المفىرد فىاللفظ فىي أصىل رمىع لمعنىى وال يقىوم اللفىظ وحىده صىوتا
دون معنى أي ال يمكن على صور من الصور فصىل عىن مدلولى  ...بىل اللفىظ المقصىود هىو التركيىب اللفظىي
في عبار مفيد أو جملة والمعنى هو المعنى الذي تدل علي تلك العبار ". 3
وينتهي سالم – متطابقا مع ابتسام الصفار -إلى أن النظر التجريدية ال تفي بمطالب النقد ألن " النقد تىذوق

وانفعال بالنص قبل أن يكون حكما مجردا أو تقري ار لحقالق جافة " 4وهو بهذا يؤكد الوظيفة الفنية األدبية للنقد
وتفوقها على الوظيفة العلمية ل

وهىذه دعىو جديىد للقفىع عىن مرحلىة التحكىيم العقلىي والقىانوني والعلمىي للىنص

وتفويت ملكة الذوق والفن للتعامل مع النص وبهذا تلغى نظرية الفصل بين طرفي المعادلة عنىده وينظىر إليهىا
– تأث ار بابن رشيق وعبد القاهر الجرجاني وغيرهما -بمنظور حديث ووا وفني وحكيم.
وقد تابع مصطفى السيوفي فكر الترفع عن الخوض في دقىالق العمىل األدبىي متجهىا إلىى ضىرور الفهىم الىواعي
والمفيد لوظيفة الناقد فمهمة الناقد – من وجهة نظره -تتجلى في " دور السفار بين النص وقرال

فىإن وجىد مىا

يسىىتحق االستحسىىان مىىن ألىوان اإلبىىدا أشىىار إليى وقربى إلىىى اإلفهىىام وان ظهىىرت لى رداء أو قىىبح نبى إليهىىا فىىي
صراحة ووضوح وكشف أمرها ...وعلى الناقد في إطار صلت باألدب أن يبر النقىد مىن األهىواء والميىول وأال
ينحرف مع الحب والكراهية والنقد رياد صىادقة وأمينىة فىي بىاب الفنىون جميعىا وارشىاد إلىى مىا ينبغىي أن يقىال
فىىي الفىىن الىىذي يعتمىىد علىىى الكلمىىة ولىىيس تسىىلطا ظالمىىا متعسىىفا فىىي إصىىدار أحكام ى

واحاطتهىىا بهىىاالت مىىن

اإلجىىالل والتقىىديس فىىي غيىىر موضىىوعية 5"...هكىىذا إذن نق ى أر وجهىىة النظىىر التىىي تقىىود إلىىى الموضىىوعية اإليجابيىىة
المثمىىر ومىىن هنىىا تتالشىىى -مىىر أخىىرى -معركىىة الفصىىل الحىىاد بىىين طرفىىي المعادلىىة إياهىىا ويظىىل الشىىأن لقيمىىة

 - 1الصفار ،ابتسام :محاضرات في تاريخ النقد عند العرب ،ص 032
 - 2تاريخ النقد األدبي إلى القرن الرابع الهجري ،ص 11
 - 3نفسه :ص 12
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العمىىل األدبىىي كتلىىة واحىىد يىىردف بعضىىها اآلخىىر دون النىىعول إلىىى المفىىردات التقليديىىة فىىي فصىىل أعضىىاء الىىنص
بعضها عن بعض.
أما محمد مندور فإن يذهب إلى " أن المعنى الواحد ال يمكن أن يعبىر عنى إال بلفىظ واحىد فاللغىات ال تعىرف
– وال يجب أن تعرف -الترادف وأمر األلفاظ كأمر الجمل فالكاتب الحق هو الذي ال يطمىلن حتىى يقىع علىى
الجملة الدقيقة التي تحمل ما في نفس حمال أمينىا كىامال بحيىث تصىبح العبىار كجسىم حىي ال يمكىن أن ينىتقص

من أو يعاد علي شيء والتحدث عندلذ عن العالقة بىين اللفىظ والمعنىى كالتحىدث عىن شىفرتي مقىص والتسىاؤل
عن جود أحدهما كالتساؤل عن أي الشىعرتين أقطىع وانمىا لىك أن تحكىم علىى المعنىى المعبىر عنى فتقبلى كىرأي

معيىىب أو ترفض ى ك ىرأي باطىىل " 1هكىىذا إذن يجلىىي منىىدور فكىىر الجىىود الفنيىىة والت ىرابط اإلل اعمىىي بىىين أط ىراف
المعادلة فمن السخف – حسب رأي  -أن تفصل اللفظ عن المعنى ثم تبدأ بتشريحهما لتتوصل إلى تغليب أحد
الطى ىرفين عل ىىى اآلخ ىىر وانم ىىا المس ىىألة مس ىىألة التح ىىام ك ىىل األجى ىعاء وجودته ىىا ويت ىىابع نظرتى ى ه ىىذه بقولى ى  ":وأم ىىر

الصىىياغة فىىي األدب الفنىىي لىىيس أم ى ار شىىكليا فهىىو لىىيس أمىىر مجىىاعات أو تشىىبيهات تتعلىىق بظ ىواهر األشىىياء أو
تسىىتخدم إليضىىاح المعنىىى أو تقويت ى

بىىل أمى ار لخلىىق الفنىىي فىىي صىىميم حقيقت ى النفسىىية ومىىن هنىىا يتمىىايع الكتىىاب

بطىرق صىياغتهم وأدق مىا يكىون ذلىك التمىايع فىي موسىىيقا كىل مىنهم والىذي ال شىك فيى أن لكىل نفىس موسىىيقاها
الداخليىىة وأن األسىىلوب هىىو م ىرآ تلىىك الموسىىيقا وان الكاتىىب األصىىيل العميىىق هىىو مىىن تحىىس بموسىىيقاه دون أن

تستطيع إدراكها " .2وهكىذا يتطىرق منىدور إلىى هىذه القضىية لكنى يسىتعجلنا إلىى مىا هىو أهىم وهىو مىا أشىرنا إليى
من ضرور االعتناء بالكتلة األدبية فنيا وجماليا وتكامليا حتى إن يوصلنا إلى حد الحكم الموسيقي في النص.

ويتابع عبد الععيع المقىالح هىذه النظريىة التىي رأيناهىا عنىد منىدور يقىول " :أكىرر أهميىة اإلدراك الشىكلي للقصىيد
العربيىىة فمناقشىىة عناصىىر التشىىكيل الشىىعري ال تىىتم حبىىا فىىي الشىىكل ذات ى

وال تىىأتي كمحاولىىة إلىىى تفتيىىت العمىىل

األدبىىي أو رغبىىة فىىي الفصىىل بىىين الشىىكل ومحتىواه وانمىىا ينطلىىق مثىىل هىىذا الجهىىد مىىن الحىىرص علىىى ضىىرور فهىىم
العمىىل األدبىىي بأبعىىاده المختلفىىة واد اركى إد اركىىا كليىىا " 3وهىىو بهىىذا ال يتوقىىف عنىىد حىىدود اللفىىظ و المعنىىى أو أيىىة

جعليات أخرى للقصيد بل إن يؤكد مبدأ الشمولية مر أخرى في ضرور التعامل مع النص األدبىي الفنىي علىى
أن قطعة واحد ال ينبغي للناقد أن يفتتهىا بىل إن مىن الواجىب النظىر إليهىا جملىة واحىد واال انصىرف الشىاعر

إلىىى إرضىىاء الناقىىد الىىذوقي واالنطبىىاعي والتقريىىري مىىثال وصىىارت العمليىىة عمليىىة استرضىىاء بىىدل أن تكىىون عمليىىة
خلىىق و صىىار القىىار عبىىدا لمسىىارات مىىا األمىىر الىىذي يحىىذر من ى عبىىد هللا الغىىذامي فىىي فهم ى لعىىالم الشىىعر و
القصيد فالقصيد عنده " تحول اإلنسان من عاديتى إلىى هيامى " 4فتعىانق القىار مىع القصىيد يضىع لى حالىة

مىن االنعتىاق الكامىل مىىن سىلطان الكاتىب – الشىاعر و يتسىىنى للقىار حينلىذ البىدء فىىي إعىاد تشىكيل الىنص بىىين
يديى

بعىىد أن امتلىىك ناصىىيت

غيىىر آبى و ال هيىىاب مىىن غىىول اللفىىظ أو المعنىىى وهىىذه الرؤيىىة ممتىىد فىىي جىىذور

الماضي فهذا هو الشاعر الصيني القديم لوتشي يرسم وظيفة الشاعر و حلم و مهمت فىي أنى " يأسىر السىماء
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و األرض داخىىل قف ىىص الشىىكل و يص ىىار الالموجىىود ليمىىنح وجىىودا و يق ىىر الصىىمت ليبىىث الموسىىيقا ويأس ىىر
المساحات التي ال حد لها في مساحة ضليلة من الورق و يكسب طوفانا هالال من القلب الصغير". 1
و يقترب جابر عصفور من هذه المسألة ليتفق مع الطروحىات السىابقة فىي هنىا الشىأن يقىول  ":أمىا المعنىى فهىو
بمثابىىة المىىاد الخىىام تظىىل كمىىا هىىي فىىي ذاتهىىا قبىىل الصىىياغة و بعىىدها و كىىل مىىا يتغيىىر فيهىىا هىىو الصىىياغة التىىي
أحدثتها ممارسة الصنعة " . 2فالفكر إذن تكمن في إعاد صياغة الشعر و تشكيل من جديد بعد أن اسىتمد هىذا

المعنى من معين آخر و حين صياغة الشعر فإن المعنى يقوم بنفس إلعىاد صىياغت و تشىكيل مىن جديىد فىي

ظرف آخر جديد .
وأخيى ار يلخىىص سىىيد قطىىب كىىل اآلراء السىىابقة بعبىىارات ميسىىوره واضىىحة فيقىىول ":إن العمىىل األدبىىي ذاتى يتوقىىف
على بروع المعاني والدالالت في صور ألفاظ وعبارات فليسا هما شىيلين مختلفىين فىي الحقيقىة وانمىا همىا شىيء
واحىىد يىىتم فىىي مىىرحلتين المرحلىىة األولىىى هىىي إحسىىاس الفنىىان والمرحلىىة الثانيىىة هىىي إب ىراع هىىذا اإلحسىىاس فىىي
عبارات فالمعاني ال يمكن وجودها في غير تعبير و التعبير في العمل األدبي ال يكون إال عن معان ومن ثم

فالجمال ال يمكن الحكم علي إال في نىص أدبىي مؤلىف مىن الشىعور والتعبيىر وال يمكىن فصىل ليقىال إن الجمىال

في هذا أو ذاك ".3
رؤية النقد األجنبي الحديث لهذه المسألة
لعل من أقدم النقاد الغىربيين و أفضىلهم فىي النظىر لهىذه المسىألة السىل آبىر كرمبىي فىي كتابى ( قواعىد النقىد
األدب ىىي) ال ىىذي ص ىىدرت ترجمتى ى العربيىىة األول ىىى س ىىنة 0131م .وق ىىد خ ىىاض الرجىىل كثيى ى ار ف ىىي ه ىىذه المس ىىألة وال
نستطيع أن نتابع كل ملحوظات في هذا الكتاب ولكننا نجمل أهم آرال هنا .
يقول كرومبي ":إذا نظرنا إلى النواحي المختلفة التي تستخدم األلفاظ فيها عن عمىد وعىن تىدبر أدهشىنا أننىا

في بعض األحيان تعجبنا األلفاظ نفسها بقطع النظر عما قد تنقل إلينا من المعاني بينما نحن في حاالت أخرى
ال نستطيع التفريق بين إعجابنا بالمعنى الذي وصل إلينا وبين إعجابنا بالعبار التي أوصلت " 4ولعىل هىذا بسىط
أولي للمسألة واعتراف بحير الناقد والقار في قضية التفضيل .
إال أن يلخص  -بعد ذلك  -مجمل آرال في هذا الخصوص فمالحظت األولى " تؤكد أن ال يكفىي ايصىال
ماد التجربة أو كيفيتها ال يكفي التعبير عن موضو التجربة أو غرض التجربة بىل التجربىة نفسىها كاملىة شىاملة
في ذاتها و في موضوعها "
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ثم إن " ما دامت التجربة ليست ألفاظا و جمال فإن األلفاظ ال تسىتطيع إيصىالها

إال بصفتها رمو اع و إشارات ومقدر األلفاظ على أن ترمع للتجارب تتوقف على مقدرتها على تنبي ملكة الخيال

 -1ماكليش ،أرشيبالد :الشعر والتجربة ،ت :سلمى الجيوسي ،دار اليقظة العربية ،0113 ،ص 02
 - 2مفهوم الشعر :ص 41
 - 3قطب ،سيّد  :النقد األدبي ،القاهرة ،0114 ،ص 22
 - 4كرمبي ،السيل آبر :قواعد النقد األدبي ،ت :محمد عوض محمد ،لجنة التأليف والترجمة والنشر – القاهرة ،0131 ،ص -01
21
 - 5نفسه  :ص 10
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في الناس" 1ثم يتىابع ملحوظاتى  ":ولكىي يمكىن أن يرمىع للتجربىة بشىكل يقىرب إلىى الكمىال نىرى األدب يلجىأ إلىى
استخدام مختلف القوى التي تستطيع بها األلفاظ أن تؤثر في اإلفهام سىواء أكىان هىذا مىن ناحيىة المعنىى أو مىن
ناحيىىة اللفىىظ والصىىوت " .2وأخي ى ار قول ى  ":واللفىىظ األدبىىي هىىو رمىىع لمىىاد التجربىىة والصىىور األدبيىىة هىىي الرمىىع
لوحدتها ولكي يمكن إيصال التجربة بواسطة األلفىاظ البىد مىن تجعلتهىا أوال ولكىن كلمىا تقىدمت القطعىة األدبيىة

أخىىذت أجعاؤهىىا تتحىىد ومتىىى كملىىت القطعىىة األدبيىىة أمكىىن لنىىا أن ننظىىر إليهىىا بصىىفتها وحىىد كىىل جىىعء منهىىا قىىوي
الصلة بكل جعء آخر ...الخ " .3إن هذه اآلراء تعد أرضية خصبة لفتح الحديث للنقاد األوروبيين من بعد ومىع

هذا فإن يؤكد عدم الرغبة في فصل شطري القضية بل إن النظر الشمولية للعمل األدبي هي الوسىيلة الفضىلى
لنقده .
ويتىىابع جىىان ريكىىاردو هىىذه الثناليىىة الجدليىىة فيقىىول  ":المحتىىوى ال يصىىنع الشىىكل بىىل إنى نتيجىىة لى " . 4إن
ريكاردو – هنا – يحاول أن يصل إلى النظر التوفيقية في هىذه المسىألة بحيىث يظهىر التوأمىة والتىداخل وضىرور
الربط اإللعامي بين الطرفين والشىأن نفسى عنىد آالن روب غرييى

الىذي وان بىدا أكثىر نقىده فىي ميىدان الروايىة

إال أنى يظىل فىي صىىلب النقىد األدبىي آخىر األمىىر يقىول غرييى  ":ففىي الشىىكل يكمىن المعنىى أعنىي المضىىمون"
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ويقىىول أيضىىا  " :إن الكىىالم عىىن مضىىمون الروايىىة وكأنى شىىيء مسىىتقل عىىن الشىىكل يعنىىي أننىىا نخىىر الروايىىة مىىن
ميدان الفن تماما " 6وهذا يعني فكر الترابط بين طرفي القضية وان من التعسف القول بفصلهما.
أمىىا كاجىىان فإن ى ينىىاقش هىىذه المسىىألة مناقشىىة علميىىة دقيقىىة فيرجىىع المسىىألة إلىىى جىىذورها األولىىى ومراحلهىىا

الحلمية – أي عمن إنتا الفن األدبي نفس  -فهو يبتىد مىن نقطىة احىتالل الفكىر ذهىن الفنىان ثىم تطورهىا إلىى

البحىىث عىىن طريقىىة ال ىوالد والتفريىىغ فيقىىول " :مىىن الواضىىح جىىدا فىىي الفكىىر األوليىىة تفىىوق جانىىب المحتىىوى علىىى
الشىىكل" 7وهىىذه نظىىر صىىحيحة إذ إن الفكىىر األولىىى فىىي ذهىىن الفنىىان هىىي محتىىوى لقضىىية مىىا بالضىىرور وهىىذا
المحتوى سوف يرغم الفنان على البحث عن وعىاء مناسىب يصىب فيى الفكىر وهىذا الوعىاء بالضىبط هىو الشىكل
ومن هنا تظهر أهمية المحتوى في البدء فنرى معها قول كاجان " :إن الشكل يخضع للمحتوى وليس المحتوى

للشكل " 8ومع هذا فإن كاجان يلىح علىى تىرابط طرفىي هىذه الثناليىة وال يىرى مبىر ار الفتراقهمىا يقىول ":ولىو كىان

بإمكىىان المحتىىوى أن يوجىىد وأن ينقىىل للنىىاس اآلخىرين بىىدون واسىىطة الشىىكل فىىإن األخيىىر لىىن يكىىون ضىىروريا أبىىدا
بالنسىىبة للفىىن " 9وأخي ى ار يجمىىع كاجىىان أط ىراف كالم ى فيقىىول ":إن وحىىد الشىىكل والمحتىىوى ضىىرورية فىىي الفكىىر
األولية بالذات ألن بدون الشكل وبمعىعل عنى تصىبح الفكىر الشىعرية غيىر قابلىة للحيىا مبعثىر و غيىر محىدد

بىىل وحتىىى تصىىبح صىىعبة االمىىتالك بالنسىىبة للفنىىان بسىىبب مىىن عىىدم تبلورهىىا "
خاصىىة فىىإن هىىذا ال يعنىىي أن نهمىىل طبيعىىة الوعىىاء الىىذي يحويى

10

 .واذا كىىان المحتىىوى ل ى أهميىىة

أعنىىي الشىىكل ومىىن هنىىا تظهىىر قضىىية الموهبىىة

 - 1نفسه .
 - 2نفسه  :ص 12
 - 3نفسه  :ص 13 -12
 - 4ريكاردو ،جان :قضايا الرواية الحديثة ،ت :صيّاح الجهيّم ،وزارة الثقافة – دمشق ،0122 ،ص 06
 - 5غرييه ،آالن روب :نحو رواية جديدة ،ت :مصطفى إبراهيم مصطفى ،دار المعارف بمصر ،د.ت ،ص 41
 - 6نفسه  :ص 61
 - 7كاجان  :اإلبداع الفني ،ت :عدنان مدانات ،دار ابن خلدون ،0111 ،ص 11
 - 8اإلبداع الفني :ص 11
 - 9نفسه :ص 11
 - 10نفسه :ص 11
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والصنعة فإذا كان المضمون يتطلب موهبة فنية خاصة فإن الشكل هو اآلخر بحاجة إلى تكنيك ومهار التىي
هىي بالتىىالي صىنعة و ال يعنىىي هىذا أن يغىىرق الكاتىب فىىي المكىر الفنىىي ألن " الصىنعة الفنيىىة ال تسىتغرق معظىىم
اهتمام الكاتب و مع ذلك فال بد أن يكون صانعا مؤث ار ". 1
إن عملية المكر الفني -المهار  -هي و سيلة بناء العمل األدبي ألن " إذا كانىت الموهبىة هىي اآللىة الرليسىية
التي بمساعدتها فقط يمكن الحصول على ما يحتاج الفن من معلومات فنية فإن المهىار هىي الوسىيلة الرليسىية
لبناء العمل الفني كحامل لهذه المعلومات و كتصميم جمالي ذي أهمية ". 2
أما ويلبر سكوت فإن يظل في دالر الربط اإللعامي لطرفي المعادلة غير مبتعد عمىا قالى النقىاد الغربيىون

فىىي هىىذا الخصىىوص يقىىول سىىكوت " :إذا كىىان الناقىىد الشىىكلي يختبىىر إجمىىال القصىىيد و يدرسىىها د ارسىىة جماليىىة
متعمقة فإن ذلك ال يعني أن يهمل المضمون إن يتغاضى عىن الجوانىب االجتماعيىة و األخالقيىة و التاريخيىة
فىي العمىل األدبىي لكنى يىتمعن فىي عناصىر القصىيد مىن حيىث عالقاتهىا المتداخلىة مفترضىا أن المعنىى يتكىىون
من الشكل ( الوعن و الصور و العرض و غير ذلك) و من قضايا المحتوى (الواقع و الفكر و غير ذلك)". 3

 - 1فوتو ،برناردي :عالم القصة ،ت :د .محمد مصطفى هدارة ،عالم الكتب – القاهرة ،0111 ،ص 061
 - 2اإلبداع الفني :ص 62-61
 - 3سكوت ،ويلبر :خمسة مداخل إلى النقد األدبي ،ت :عناد غزوان وجعفر صادق ،دار الرشيد ،بغداد،0110 ،ص 011-016
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الخاتمة
تصدى معظم النقاد العرب القدامى لمسألة اللفظ والمعنىى بشىكل كبيىر وال يسىع مثىل هىذا البحىث أن يتوقىف
مىىع كىىل آراء النقىىاد القىىدامى فىىي هىىذه المسىىألة و لكن ى حىىاول أن يسىىتعرض معظىىم آراء النقىىاد البىىارعين فىىي هىىذا
المجال ويناقشىها مثىل الجىاحظ و ابىن قتيبىة وابىن طباطبىا والعسىكري و قدامىة بىن جعفىر وعبىد القىاهر الجرجىاني
وغيرهم و لعل هؤالء يشكلون صور واضحة للنقد العربي القديم في هذه المسألة .
وقد حاول البحث التفتيش عن دوافع وجهات نظر هؤالء النقاد و ملحوظىاتهم النقديىة فىي هىذه القضىية األمىر

الىىذي يسىىاعد علىىى فهىىم تبلىىور هىىذه المنطلقىىات لكىىل مىىنهم .ثىىم إن البحىىث توقىىف عنىىد بعىىض آراء النقىىاد العىىرب
المحدثين في هذه القضية  -وهم كثر -فانتخب نماذ تفيد في تناول هذه المسىألة عنىد النقىاد العىرب المحىدثين
إذ الحظ الباحث أن هؤالء النقاد حاولوا تجاوع المسىمى القىديم لهىذه المشىكلة -اللفىظ و المعنىى -و اسىتملحوا أن
يناقشىىوها بمسىىمى الشىىكل والمضىىمون و لعىىل هىىذا يشىىير إلىىى تقىىدم فىىي الىىوعي النقىىدي العربىىي الحىىديث الىىذي لىىم
يساير مفاهيم النقد القديم و لم يقع في أسره .
وقد توصل البحث إلى مالحظة جدير باالهتمام تفيىد بىأن النقىد العربىي الحىديث –عمومىا -قىد اتفىق إلىى حىد

بعي ىىد عل ىىى نقطىىة مركعيىىة ف ىىي هىىذه القضىىية الخالفي ىىة أال وه ىىي أن د ارسىىة طرف ىىي المسىىألة بشىىكل منفصىىل أم ىىر
مرفوض و بالتالي اتفىق علىى أن الشىكل و المضىمون هىي مسىألة واحىد ال ينبغىي تجعلتهىا وانمىا يىدرس العمىل
األدبي كتل واحد ألن الشكل صور للمضمون والمضمون صور للشكل .
أما بعض النقىاد الغىربيين -وال يسىتطيع البحىث استقصىاءهم جميعىا -فقىد ذهبىوا هىم أيضىا إلىى تجىاوع مسىألة
الفصل تماما و دراسة النص األدبي على أن جسم واحد ال يجوع بحال تفكيك .
ومن هنا تصل هذه الدراسة إلى هدف منشود وهىو ضىرور تجىاوع الد ارسىات التقليديىة فىي األدب و التركيىع
على وظيفة األدب و مهمت ورسالت النبيلة التي تعالج أوجا اإلنسان وليس التناع والتناحر على مسىالل فنيىة
ال تفيد األدب والشعر خاصة بل ربما أفقدت هيبت ورسالت وجمال .
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المصادر و المراجع
المصادر العربية :
 .0الجاحظ  :البيان و التبيين ت  :عبد السالم هارون دار الفكر بيروت ط  4د  .ت

 .2الجاحظ  :الحيوان ت  :عبد السالم هارون المجمع العلمي اإلسالمي بيروت  0111ط 3
.3
.4
.6
.1

الجرجىىاني عب ىىد الق ىىاهر :أسىىرار البالغىىة ت :محمىىود محم ىىد شىىاكر مطبعىىة الم ىىدني بالق ىىاهر وجىىد
0112
الجرجىىاني عبىىد القىىاهر :داللىىل اإلعجىىاع ت :محمىىود محمىىد شىىاكر مطبعىىة المىىدني بالقىىاهر وجىىد
0112
اب ىىن جعف ىىر قدام ىىة :نق ىىد الش ىىعر ت :د كم ىىال مص ىىطفى مكتب ىىة الخ ىىانجي بمص ىىر و المثن ىىى ببغ ىىداد
0113
الدينوري ابن قتيبة :الشعر و الشعراء ت  :د  .مفيد قميحة دار الكتب العلمية بيروت 0116

 .2العسكري أبو هالل :الصناعتين ت  :علي اليماوي و محمد أبو الفضل إبراهيم دار إحياء الكتىب
العلمية – عيسى البابي الحلبي 0162
 .1العلوي ابن طباطبا :عيار الشعر ت :د محمد عغلول سالم منشا المعارف باإلسكندرية 0111
 .1المرعوقي :شرح ديوان الحماسة ت :أحمد أمين وعبد السالم هارون دار الجيل بيروت 0110
المراجع العربية
 .0إبراهيم ط  :تاريخ النقد األدبي عند العرب مطبعة لجنة التأليف والنشر القاهر 0132
 .2الرباعي ربى :المعنى الشعري وجماليات التلقي دار جرير عمان 2111
 .3سالم محمد عغلول :تاريخ النقد العربي إلى القرن الرابع الهجري دار المعارف بمصر د.ت
 .4السيوفي مصطفى  :النقد األدبي دار البيان القاهر 2112
 .6الصفار ابتسام  :محاضرات في تاريخ النقد عند العرب دار جهينة 2111
 .1ضيف شوقي :في النقد األدبي دار المعارف بمصر  0111ط 2

 .2عباس إحسان  :تاريخ النقد األدبي عند العرب دار الشروق عمان 0110
 .1عتيق عبد الععيع :تاريخ النقد األدبي عند العرب دار النهضة بيروت د.ت
 .1عصفور جابر  :مفهوم الشعر دار الثقافة القاهر 0121

 .01عنبر أحمد محمد  :قضية األدب بين اللفظ و المعنى دار الكتاب العربي بمصر 0164
 .00الغذامي عبد هللا :الخطيلة والتكفير النادي األدبي الثقافي جد 0116
 .02قطب سيد :النقد األدبي القاهر 0114
 .03مطلوب أحمد  :البالغة عند الجاحظ بغداد 0113
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 .04المقالح عبد الععيع :الشعر بين الرؤيا والتشكيل دار العود بيروت 0110
 .06مندور محمد  :النقد المنهجي عند العرب دار نهضة مصر القاهر 0141
 .01مندور محمد  :في الميعان الجديد دار نهضة مصر القاهر 0123
 .02نعيم

ميخاليل :الغربال مؤسسة نوفل بيروت  0110ط 02

 .01هالل محمد غنيمي :النقد األدبي الحديث ،دار العودة ،بيروت0112،

المراجع األجنبية المترجمة:

 -0أرشيبالد ماكليش  :الشعر والتجربة ت :سلمى الجيوسي دار اليقظة العربية 0113
 -2أالن روب غريي  :نحو رواية جديد ت :مصطفى إبراهيم دار المعارف بمصر د.ت.
 -3برناردي فوتو :عالم القصة ت :محمد مصطفى هدار عالم الكتب القاهر 0113
 -4جان ريكاردو :قضيا الرواية الحديثة ت :صياح الجهيم وعار الثقافة دمشق .0122
 -6كاجان :اإلبدا الفني ت :عدنان مدانات دار ابن خلدون 0111

 -1السىيل آبىىر كرومبىىي  :قواعىد النقىىد األدبىىي ت :محمىد عىىوض محمىىد لجنىة التىىأليف والنشىىر
القاهر 0131
 -2ويلب ىىر س ىىكوت  :خمس ىىة م ىىداخل إل ىىى النق ىىد األدب ىىي ت :عن ىىاد غ ىىعوان وجعف ىىر ص ىىادق دار
الرشيد بغداد 0110
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