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 علم المعاني  

 

ه المتكلُِّم بصورٍة تناسُب أحوال المخاطبين، وإذاً البُدَّ لطالِب البالغة أن يدرس هذه األإنَّ الكالَم البليغَ     حوال، ويَعرَف ما يجُب أن : هو الذي يُصورِّ

َر به كالمهُ في كل حالٍة، فيجعَل لكلِّ مقاٍم مقَاالً.  يَُصوَّ

 « .علِم المعاني »وقد اتفَق رجاُل البياِن على تسميِة العلم الذي تُعَرُف به أحواُل اللّفِظ العربيَّ التي بها يُطابُق اقتضاَء الحال: باسِم 

 ضُعهُ :تعريُف علِم المعاني، وموضوُعه ووا
 لغة: المراد والمقصود والمعنى :جمع معنى ،  المعاني: -

 بحيُث يكوُن وفَق الَغَرِض الذِي ِسيَق لهُ.  ُن بها ُمطابقاً لِمقتَضى الحال،أصوٌل وقَواِعد يُعَرف بها أحواُل الكالِم العربيِّ التي يكو :علُم المعاني -

فإذا أَوجزَت في خطابِه كان كالُمك مطابقاً لمقتَضى الحاِل، وغباوتُه حاٌل تقتضي اإلطناَب واإلطالةَ ،  فذكاُء الُمخاطَب: حاٌل تَقتضي إيجاَز القول،  

 كالِمك صفةُ البالغِة.فإذا جاَء كالُمك في مخاطبتِه مطنباً: فهو مطابٌق لُمقتَضى الحال، ويكوُن كالُمك في الحالين بليغاً، َولو أنَك عكسَت النتفْت مْن 

 

، من حيُث إفادتُه المعاني الثَّواني التي هي األغراُض المقصودةُ للمتكلّم، من جعِل الكالم مشتمالً على تلك اللَّ  - ُعهَوموضو - طائَف اللَّفظُ العربيُّ

 والخصوصيّاِت، التي بها يُطابُق ُمقتَضى الحال.

 

 وفائدتُهُ: -
هُ للاُ  -(1) به من جودِة السبَِّك، وُحسن الوصِف، وبَراعِة التَّراكيِب ، ولُطِف اإليجاز ،وما اشتمَل عليه  معرفةُ إعجاِز القرآن الكريِم، من جهِة ما خصَّ

كيِب، وجزالِة كلماتِه، وُعذوبِة ألفاظِه وسالمتِها ، إلى غير ذلك من محاسنِه التي أقعدِت العرَب عن مناهضتِه، و حارَت عقولهُم أماَم من ُسهولِة الترَّ

 فصاحتِه وبالغتِه.

 والقتفاء أثره في ذلَك .كذلَك معرفة أسراِر كالِم النبيِّ صلى للا عليه وسلم ، فهو أبلُغ البلغاِء ، وأفضُل من نطَق بالضاِد ، وذلك ليصاَر للعمِل بها ، و

َق بين َجيِِّد الكالم كي تحتذَي حذوهُ، وتَنُسَج على  -في َمنثوِر كالِم العرب ومنظوِمه -الوقوُف على أسراِر البالغِة والفصاحةِ -( 2) منوالِه، وتَفرِّ

 ورديئِِه.

 

( الُمتوفَّى سنة  -وواضعه  -  .ه 471الشيُخ )عبُد القاهِر الُجرجانيِّ

 من الكتاِب الشَّريِف، والحديث النَّبويِّ وكالِم العرِب. -واستمداُده  -

 ب:ثم المقصود من علم المعاني منحصر في ثمانية أبوا   علم المعاني:بواب ا -

 وخامسها: القصر.               أولها: إحوال اإلسناد الخبري. 

 وسادسها: اإلنشاء.                  وثانيها: أحوال المسند إليه.

 وسابعها: الفصل والوصل.                      وثالثها: أحوال المسند. 

 واإلطناب والمساواةوثامنها: اإليجاز                ورابعها: أحوال متعلقات الفعل. 

 ووجه الحصر أن الكالم إما خبر أو إنشاء

 

 أثُر ِعلِم المعاني في باَلغِة الكالمِ                                 

  

 نستطيع هنا بعد الدراسة السابقة أن نلخص لك مباحث علم المعاني في أمرين اثنين:    

امعين والمواطن التي يقال فيها، ويُريك أنَّ القول ال يكون بليغاً كيفما كانت صورته حتى يالئم األول: أنه يبين لك وجوب مطابقة الكالم لحال الس

 المقام الذي قيل فيه، ويناسب حال السامع الذي أٌلقي عليه، وقديما قال العرب: لكلِّ مقاٍم مقاُل.

ع ِمْن َجْهل بمضمون الخبر أو تردد أو إنكار. ومناهضة هذا األصل بال فقد يؤكد الخبر أحياناً كما علمت، وقد يُلقى بغير توكيد، على حسب حال السام

 داٍع نُشوٌز عما ُرسم من قواعد البالغة. انظر إلى قوله تعالى في شأن ُرسل عيسى عليه السالم حين بعثهم إلى أهل أنطاكية:

ْزنَا بِثَالٍِث فَقَالُوا إِنَّا إِلَْيُكْم ُمْرَسلُوَن )13َن )} َواْضِرْب لَهُْم َمثاًَل أَْصَحاَب اْلقَْريَِة إِْذ َجاَءهَا اْلُمْرَسلُو ( قَالُوا َما 14( إِْذ أَْرَسْلنَا إِلَْيِهُم اْثنَْيِن فََكذَّبُوهَُما فََعزَّ

ْحَمُن ِمْن َشْيٍء إِْن أَْنتُْم إاِلَّ تَْكِذبُوَن )  [ .16-13( { ]يس/16وا َربُّنَا يَْعلَُم إِنَّا إِلَْيُكْم لَُمْرَسلُوَن )( قَالُ 15أَْنتُْم إاِلَّ بََشٌر ِمْثلُنَا َوَما أَْنَزَل الرَّ

ودهم قالوا: } ربنا فإن الرسل حين أحسٌّوا إنكارهم في المرة األولى اكتفوا بتأكيد الخبر " بإن ". فقالوا : }إنا إليكم مرسلون{ فلما تزايد إنكارهم وجح

 إنَّ والالم.يعلم إنا إليكم لمرسلون{ أكدوا بالقسم و

 االنبار  اسم الجامعة:

 العلوم اإلسالمية اسم الكلية: 

 الحديث وعلومه اسم القسم:

 الثانية المرحلة:

 المادة : البالغة
 اسم المحاضر الثالثي: عصام عَكلة عبدالقهار 

 مدرس  اللقب العلمي:

 دكتوراه  المؤهل العلمي:

 

University: Anbar  

College: Islamic 

Department: 

Stage: 

Lecturer name: Esam ougla Abd 

Qualification: Teaching 

Place of work: University Anbar  

 



د     وقال له: "إني أجد في كالم العرب حشواً! ، وقد تَخفَى هذه الدقائق على غير أهل اللغة، ُروي أن الكندي  ركب إلى أبي العباس المبرِّ

ن عبد للا لقائم " فاأللفاظ فقال أبوالعباس: "أين وجدت ذلك؟" فقال: "وجدتهم يقولون عبد للا قائم ثم يقولون " إن عبد للا قائم " ثم يقولون " إ  

 ".مكررة والمعنى واحد"؛ فقال أبو العباس: "بل المعاني مختلفة، فاألول إخبار عن قيامه، والثاني جواب عن السؤال، والثالث رٌد على منكر

أن يخاطب العاميُّ بما يخاطب به كذلك يوجب علم المعاني أْن يخاطب كل إنسان على قدر استعداده في الفهم ونصيبه من اللغة واألدب فال يجيز  

 األديب الملمُّ بلغة العرب وأسرارها.

إِذا ما َغِضْبنا َغضبةً   قال بعضهم لبشار بن بُرد: "إنك لتجئ بالشيء الهجين المتفاوت؛ قال: "وما ذاك؟" قال: "بينما تثير النقع وتخلع القلوب بقولك:

 طَرت َدماُمَضريَّةً ... هَتكنا ِحَجاَب الشَّْمِس أَو قَ 

 إِذا ما أََعْرنا َسيِّداً ِمن قَبيلة ... ُذَرا ِمنبَر َصلَّى َعلَْينا وَسلَّما                      

 نراك تقوُل:

 تُصبُّ الخلَّ في الزيتِ …..ربابةُ ربَّه البْيتِ                              

ْوتوِديٌك ح……لَهَا عشُر دجاجاتٍ                                سُن الصَّ

، والثاني قلتُه في ربابة جاريتي، وأنا ال آكل البْيض من السوق، وربابة لَهَا عشر دجاجات وديٌك فهي  فقال بشار: لكلٍّ وْجهٌ وموضع، فالقول األول جدٌّ

 تجمع لي البيض، فهذا القول عندها أْحسُن من "قفا نَبك ِمْن ذكرى حبيب ومْنزِل " عندك! 

ُل أْحياناً ويلين حتى يُْشبه ِشعره لغة الخطاب، ويخُشَن آونة، ويصلَُب حتى كأنه يقذفك بالجلمد، كلُّ ذلك على حسب وكثيًرا ما تجد الشَّاعر يْسهُ 

 موضوعه الذي يقول فيه والطبقة التي يُنشدها شعَره. ومن خير األمثلة لهذا النوع أبونواس، فِإنه في خمرياته غيُره في مدائحه ووصفه.

 كان من النبي صلى للا عليه وسلم، فإنه لما أراد أَن يَكتب إلى َملك فارس اختار أسهل األلفاظ وأَوضحها فقال: واعتبر هذا األصل بما

َرُسولِِه َوَشِهَد أَْن اَل إلَهَ إاّل للّاُ َوْحَدهُ اَل هَُدى َوآَمَن بِاّلَّلِ وَ " بِْسِم للّاِ الّرْحَمِن الّرِحيِم ِمْن ُمَحّمٍد َرُسوِل للّاِ إلَى ِكْسَرى َعِظيِم فَاِرَس َساَلٌم َعلَى َمْن اتّبََع الْ 

أَْسلِْم تَْسلَْم فَإِْن  فّةً لِيُْنِذَر َمْن َكاَن َحيّا َويَِحّق اْلقَْوُل َعلَى اْلَكافِِرينَ َشِريَك لَهُ َوأَّن ُمَحّمًدا َعْبُدهُ َوَرُسولُهُ أَْدُعوَك بِِدَعايَِة للّاِ فَإِنّي أَنَا َرُسوُل للّاِ إلَى النّاِس َكا

 أَبَْيت فََعلَْيَك إْثُم اْلَمُجوِس ".

م األَلفاظ وأتى بالجْزل النادر فقال:      وحين أراد أَن يكتب إلى أُكيدر صاحِب دومة الجندل فَخَّ

ْساَلِم َوَخلََع اأْلَْنَداَد َواأْلَْصنَاَم َمَع َخالِِد ْبِن اْلَولِيِد َسْيِف للّاِ فِي ُدوَمِة اْلَجْنَدِل  " بِْسِم للّاِ الّرْحَمِن الّرِحيِم ِمْن ُمَحّمٍد َرُسوِل للّاِ أِلَُكْيِدٍر ِحيَن أََجاَب إلَى اإْلِ

َر َواْلِحْصَن َولَُكْم الّضاِمنَةُ ِمْن النّْخِل َواْلَمِعيِن ِمْن َح َواْلَحافِ َوأَْكنَافِهَا ، إّن لَنَا الّضاِحيَةَ ِمْن الّضْحِل َواْلبَْوَر َواْلَمَعاِمَي َوأَْغفَاَل اأْلَْرِض َواْلَحْلقَةَ َوالّساَل 

َك َعْهُد للّاِ َواْلِميثَاُق َولَُكْم َوْقتِهَا ، َوتُْؤتُوَن الّزَكاةَ بَِحقّهَا ، َعلَْيُكْم بَِذلِ اْلَمْعُموِر اَل تُْعَدُل َساِرَحتُُكْم َواَل تَُعّد فَاِرَدتُُكْم َواَل يُْحظَُر َعلَْيُكْم النّبَاُت تُقِيُموَن الّصاَلةَ لِ 

 بَِذلَِك الّصْدُق َواْلَوفَاُء . 

حال  وتكون مطابقة الكالم لمقتضى الحال أيضاً فما يتصرف فيه القائل من إيجاز وإطناب: فلإليجاز مواطنه، ولإلطناب مواقعه، كل ذلك على حسب

 لمحة يحسن له اإليجاز، والغبي أو المكابر يجمل عند خطابه اإلطناب واإلسهاب.السامع وعلى مقتضى مواطن القول؛ فالذكي الذي تكفيه ال

ئيل أو وإذا تأملت القرآن الكريم رأيته إذا خاطب العرب واألعراب أوجز كَل اإليجاز، وأخرج الكالم مخرج اإلشارة والوحي، وإذا خاطب بني إسرا

ِ لَن يَْخلُقُوا ُذبَابًاحكى عنهم أسهب وأطنب فمما خاطب به أهل مكة قوله تعالى  : }يَا أَيُّهَا النَّاُس ُضِرَب َمثٌَل فَاْستَِمُعوا لَهُ إِنَّ الَِّذيَن تَْدُعوَن ِمن ُدوِن للاَّ

بَاُب َشْيئًا الَّ يَْستَنقُِذوهُ ِمْنهُ َضُعَف الطَّالُِب َواْلَمْطلُوُب{ )  رة الحج.( سو73َولَِو اْجتََمُعوا لَهُ َوإِن يَْسلُْبهُُم الذُّ

المكابرة والعناد،  وقلما تَجُد ِخطاباً لبني إِسرائيل إال وهو مسهب مطول، ألنَّ يهوَد المدينة كانوا يرون أنفسهم أهل علم وأهل كتاب فتجاوزوا الحد في

لهم منزلة قصار العقول فأطنب في الحديث إليهم، ويشهد لهذا الرأي ما حكاه عنهم و  عن مقدار معرفتهم بما في أسفارهم.وقد يكون القرآن الكريم نزَّ

ولإليجاز مواطن يحسن فيها، كالشكر واالعتذار والتعزية والعتاب إلى غير ذلك، ولإلطناب مواضع كالتهنئة والصلح بين فريقين والقَصص 

 والخطابة في أمر من األمور العامة، وللذوق السليم القوُل الفصل في هذه الشئون.

يبحث فيه ِعْلم المعاني فهو دراسة ما يستفاد من الكالم ضمناً بمعونة القرائن فإنه يريك أن الكالم يفيد بأصل وضعه معنًى،  أما األمر الثاني: الذي  

لنهي يد التعجيز، واولكنه قد يودي إليك معنى جديًدا يفهم من السياق وترشد إليه الحال التي قيل فيها، فيقول لك: إن الخبر قد يفيد التحسر، واألمر قد يف

الً في هذا الكتاب.  قد يفيد الدعاء، واالستفهام قد يفيد النفي، إلى غير ذلك مما رأيته مفصَّ

يقتضيه  ويقول لك: إن الخبر قد يلقى مؤكًدا لخالي الذهن، وقد يلقَى غير مؤكد للمنكر الجاحد، لغرض بالغي بديع، أراده المتكلم من الخروج عما

 ظاهر الكالم.

 ني إلى أَن القصر قد ينحو فيه األديب مناحي شتى، كأن يتجه إلى القصر اإلضافي رغبةً في المبالغة، فيقول المتفائل:ويرشدك علُم المعا

 تُنَبِّهُهُ تَباِشيُر الصباح……وما الدنيا ِسَوى ُحلٍم لذيذ                              

 ويقول المتشائم:

ْهُر إال                              تنفَُّس عْن يْوٍم أحمَّ عصيبِ … ليلَةٌ طال ُسْهُدها هل الدَّ

ُر أُْولُوْا األَْلبَاِب{ )وقد يكون من مرامي القصر التعريُض كقوله تعالى: }أَفََمن يَْعلَُم أَنََّما أُنِزَل إِلَْيَك ِمن َربَِّك اْلَحقُّ َكَمْن هَُو أَ     ( 19ْعَمى إِنََّما يَتََذكَّ

الغرض من اآلية الكريمة أن يعم السامعون ظاهر معناها، ولكنها تعريض بالمشركين وأنهم لفرط عنادهم وغلبة الهوى عليهم سورة الرعد ، إذ ليس 

 في حكم من ال عقل له.

 ه.ويَهديك علم المعاني إلى أن من أغراض الفصل في بعض أنواعه تقريَر المعنى وتثبيته في ذهن السامع، كما في الفصل لكمال االتصال وشبه

ه به الناشئ في األدب من أسالي ب، وما يرسُم له من ولعل في هذه الكلمة الموجزة َمقنعاً في بيان ما لعلم المعاني من األثر في بالغة الكالم، ُوَما يمدُّ

 طريق لحسن تأليفها في اختيار األحوال والمواطن التي تقال فيها.

 


