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 تعريف علم المعاني وعالقاته : موضوع المحاضرة الثانية 

 االستاذ المساعد الدكتور مرتضى عبد النبي الشاوي : اعداد مدرس المادة 

 علم المعاني ، نشأته وتطوره : أوال 

هو األلفاظ التي تدل على معاان حسنان الناكول علح،اا ل والمعااعي عما  مععاى : معلوم أن الكالم 
 ،ااو : اللغاا، ل المودااود والم لااول ماان اللفااظ أو الكلماا، أمااا  ااي ا دااال  ال ال ااي وحااداد  اا   ااي 

التع حااد  األلفاااظ أو الوواعااد واألدااول التااي تااددأ وتعاادك  ،ااا أسااوال الكااالم العد ااي  ااي م ا وتاا  
موتضى السال  سحث حكون معان ًا للغدض الذي نحق ل   ماالال ذكااا المطا ال ساال حوتضاي معا  

 .احعاز الوول 

ععاااد العدعااااعي  ادت اااا  األلفااااظ  معاعح،اااا وأناااما  ( هاااا 174) علااام المعااااعي سااادد ععاااد العدعااااعي  
  عظااام  اااي الكاااالم و  تدتحااال ستاااى حعلاااق  عضااا،ا  ااا عض وح عاااى  عضااا،ا علاااى ))  اااالعظم قذ  اااال 

 (( عض وتععل هذ   ن ل من تلأ هذا ما   حع،ل  عامل و  حطفى على أسد من العاس 

المعاعي وال حان وال دح  ل و د كاعال ال ال ا، : سد علوم ال ال ، الالالال، المعدو ، علم المعاعي هو أ
 . العد ح،  ي أول األمد شامل، لم اسث هذ  العلوم  ال تسدحد أو تمححز 

أطاااذ المشاااتغلون  ال ال ااا، العد حااا، حعساااون  ،اااا معساااى التطدااان وا ناااتوالل كماااا أطاااذل كااال  ااان 
 .األطدى  ال ي تت لود وتتالسق واسدة  عد 

ووضاا  ( هااا 174ل ) ع ااد الواااهد العدعاااعي  ااي الواادن الطااامس ال،عاادي ظاال األمااد ستااى عاااا 
كماا (  ا، الأناداد ال ) ي كتا ا  وعظدحا، ال حاان  ا( د ئال ا ععااز ) عظدح، علم المعاعي  ي كتا ا  

 .وض  أ ن المعتز من   ل  أناس علم ال دح  

 . عي وال حان ومؤنن،ما  ي العد ح، لمعاع د الواهد العدعاعي هو واض  أدول علمي ا

 .وهو الذي أ ام أدكان علم المعاعي وعود  ّعد أدول  وهّذل منائل  

و ااد ناا وو   ااي ا شااادة الااى عتااك معاا  ماان أمالااال العاااسظ  ااي كتا اا  ال حااان والت حااحن وا ااي ال،ااالل 
 ( الكتا ، والشعد : الدعاعتحن )  ي كتا   ( ه  337ل ) العنكدي 
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ع،احااا، )  اااي كتا ااا  ( هاااا 606) ل مااان اتع،اااوا قلاااى ا طتدااااد والتلطاااحن الفطاااد الااادازي ومااان أوائااا
لع اد ( اناداد ال ال ا، ) و ( د ئال ا ععااز )  واد أطتداد  حا  كتاا ي ( ا حعاز  ي دداح، الععااز 

 .الواهد العدعاعي 

 ظ،اااد  عاعااال الااادازي و اااي عداااد  عاااالم ضااادل  نااا،م وا اااد  اااي الفلناااف، والمع اااق وأداااول الفوااا 
  ، العد ح، ال ، وكان ل  تأالحد ط حد على ال الوا عتزال واللغ، وال 

دااسل كتاال ( هاا  626ل ) ذلأ العالم هو نداج الدحن أ و حعوول حونك  ان مسماد الناكاكي  
 نمًا  ي علم الددك ل و نامًا  اي علام العساو ل و نامًا : الذي ععل  أد   أ نام ( مفتا  العلوم ) 

 .  نمًا  ي علم الشعد  ي علوم ال ال ، ل و 

 .لود نادال ددان، ال ال ،   ل النكاكي على مع،اج من عدم الفدل  حن  عوع،ا 

 فواد أد اد هاذا الونام ( مفتا  العلوم ) وش،دة النكاكي  ي ال ال ، مدددها الونم الالالث من كتا   
المسناعال ال دحعحا، من كتا   للكالم عن علمي المعاعي وال حان ولواسو،ما مان ال ال ا، والفدااس، و 

 . عوعح،ا اللفظي والمععوي 

) مسمااود  اان عمااد ) والزمطشاادي ( هااا 174)   ع،ااود ال ال حااحن الااذحن ناا وو  وطاداا، العدعاااعي 
 : انت اع النكاكي تسوحق أمدحن ( ها  606) والفطد الدازي ( ها 835

 أن حعفذ الى عمل ملطن د حق لما عالد  ال ال حون الذحن ن وو  : اسدهما  

أن حدوغ كل ذلأ  ي داح  مضا و ، مسكما، مناتعحعًا  ح،اا  وددتا  المع وحا،  اي التعلحال : الالاعي 
والتعدحااك والتونااحم والتفدحاا  والتشااعحل و ،ااذا تسولتاال ال ال اا،  ااي مف،وماا  أو  و ااي تلطحداا  الاعحااا 

 .قلى علم  أدق المعاعي لكلم، علم  ،ي ععد   واعحن و واعد د ل  ي  والل مع وح، 

قعا  تت اا  طاوان تداكحال الكاالم  ااي اا اادة وماا حتداال )) ك الناكاكي علاام المعااعي  وولا  و اد عاد 
 ،ا من ا نتسنان و حد  ل لحتسدز  الو وك علح،ا عن الط أ  اي ت  حاق الكاالم علاى ماا حوتضاي 

 ((السال ذكد  
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ماااا   تداكحااال الكاااالم عامااا، واعماااا حوداااد تدكح اااال ال لغااااا عّمااان تعااادك  ال ااات،م وطاااوان التداكحااال
 .حن ق من  ،م،ا ععد نماع،ا لوالف،م ععد داسل الف دة النلحم، 

علااام حعااادك  ااا  أساااوال اللفاااظ العد اااي التاااي  ،اااا ح اااا ق ( : )) هاااا  737ل ) وهاااو ععاااد الوزوحعاااي 
 (( موتضى السال 

اللفاااظ العد اااي ماان عاسحااا، ق ادتاا  ماااا  عااد موتضاااى الساااال ل أو :  موضااوع علااام المعاااعي  حماااا تواادم 
اعي أو األ اااداض التاااي حنااااق مااان أعل،اااا الكاااالم أو و اااق األ اااداض التاااي حناااحد  ح،اااا المعااااعي الالاااو 

 .الكالم و ح  حستدز من الط أ  ي تأدح، المعاعي المودودة والمدادة 

( المفتااااا  ) وحمكااان سدااااد موضاااوعال علاااام المعااااعي التااااي وددل  ااااي الونااام الالالااااث مااان كتااااال 
 :للنكاكي على العسو التالي 

 الط د وال لل -4

 ا نعاد الط دي  اطتالك النام  من سحث طلو الذهن أو الشأ أو ااعكاد -2

السذك والذكد والتعكحد والتعدحاك والتوادحم : ا نعاد و حان أسوال المنعد قلح  والمنعد من سحث -3
 واألطحد والتطدحن والموتضحال ال ال ح، لذلأ 

 الفعل ومتعلوات  -1

 الفدل والودل -8

 و حان كحك أع،ما عن حان  ا حعاز وا  عال-6

 .الودد وأعواع  و د   -7

 : ال لل وحعددج تست  -5

مودماا، عاان ال لاال منااتمدة ماان كااالم المعا واا، عاان التدااود والتداادحق ومااا حسداال  ااي  - أ
 .الذهن وما حسدل  ي الطادج 



4 
 

التمعاااي وا ناااتف،ام واألمااد والع،اااي والعاااداا وأدوال كاال عاااوع مع،اااا : لطمناا، أعااواع ال لااال ا - ل
 .ووظائف،ا 

األ داض ال ال ح، أو المعااعي ا ضاا ح، التاي حطادج ال لال عان ماعحا  األدالح، مان أعال  - ل
 . التععل وا عكاد وا نت  اا والعفي : الد ل، علح،ا وذلأ مالل 

 

 : للنكاكي ( مفتا  العلوم ) توا دل شدوسال وتلطحدال على كتال 

 الشدوسال : أو  

 (ها 740) ود الشحدازي مفتا  المفتا  لو ل الدحن مسم - أ
 (ها 718) شد  المفتا  لمسمد  ن مظفد الطلطالي  - ل
 ( ها 546) شد  الونم الالالث من المفتا  للنحد الشدحك العدعاعي  - ل
 ( ها 710) شد  المفتا    ن كمال  اشا  - ث

 الاعحا التلطحدال 

 ( ها 665) المد ا   ي اطتداد المفتا  ل دد الدحن  ن مالأ  - أ
 ( ها 737) تلطحن المفتا  أل ي ع د اهلل  ن ع د الدسمن الط حل الوزوحعي  - ل
 (ها  786) الفوائد الغحاالح،  ي علوم المعاعي وال حان وال دح  لع د الدسمن الشحدازي  - ل

 : وهعاأ شدوسال لتلطحن المفتا  للوزوحعي 

 قحضا  التلطحن للط حل الوزوحعي  - أ
 (ها 718) لطلطالي مفتا  تلطحن المفتا  لمسمد  ن مظفد ا - ل
 ( ها  773) عدوس األ دا   ي شد  تلطحن المفتا  ل ،اا الدحن الن كي  - ل
 ( ها 755) لمسمد  ن حونك عاظد العحش شد  تلطحن الوزوحعي  - ث
 (ها 755) وشمس الدحن الووعوي ( ها 772) شد  تلطحن المفتا  لمسمد ال احدتي  - ج
 ( ها 772) التفتازاعي الشد  الك حد والشد  الدغحد للتلطحن لنعد الدحن  -  
 ( ها 4440) مواهل المفتا   ي شد  تلطحن المفتا    ن حعوول المغد ي  - خ
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 : شعدا (  تلطحن المفتا  ) وممن عظم 

 أع ول ال ال ، لطضد  ن مسمد مفتي أمانح،  - أ
 عوود العمان لعالل الدحن النحو ي  - ل
 العوهد المكعون  ي الالالال، الفعون لع د الدسمن األطضدي  - ل

عااز الاادحن  اان عماعاا، ل وأ دوحااز الدومااي ل (  : تلطااحن المفتااا  )  ااام  اطتداااد  ومماان
 .وزكدحا األعدادي 

 عالقات علم المعاني بالعلوم األخرى :  ثانيا  

 
 اال هااو ..  أعاا  ألدااو،ا  ااالودرن الكاادحم و اا  ع اادك قععاااز  أمااا مكاعتاا   ااحن العلااوم األطاادى  ،ااي

 الضااادودة أن حشاااتمل علحااا  علااام العساااو أو الدااادك أو علااام حشاااتمل علاااى ناااائد العلاااوم ولاااحس 
ال اادح  مااالالل  ااال حعتااد  حاا   كااالم لاام حااداعي  حاا  الوعاا  الدااسحف ل عاااا الكلماا،  ااي الداادكل و  

 ل و   دااااااودة  ااااادح  لااااام حسناااااان دااااااس ،ا التاااااأتي قلح،ااااااا  كاااااالم ع دااااال  حااااا  مااااااا سوااااا  الد ااااا 
ا شاااأن الكاااالم وحفضااال  عضااا  قن المااادة هاااذا العلااام هاااو الو اااوك علاااى األناااداد التاااي حدتفااا   ،ااا

 عضااال ومعد اا، قععاااز الواادرن ماان ع،اا، مااا طداا  اهلل  اام ماان سناان الودااك ول ااك ااحعاااز 
وعودة الن أ و داع، التداكحل وعزال، الكلمال وعذو ، األلفاظ ومسانن الكالمل والو اوك علاى 

 .  دح  الوول وأنداد ال ال ، وأن ال الفداس، و حد ذلأ

 : عاني فوائد علم الم: ثالثا 

معد ، ا ععاز الودرعاي  اي ادداأ كاالم اهلل وعاودة نا ك  وسنان وضاع  ودداف  ول اك احعااز  -4
 .وودف  و داع، تداكح   ون،ولت،ا وعذو ، ألفاظ  وعمال،ا ونالمت،ا وعزالت،ا 

الاااتمكن مااان ادداأ معاااااعي ال ال ااا، والفداااااس،  اااي معالااااود الكاااالم العد ااااي ومعظومااا  لحناااات ح  -2
أو الناااام  مااان معاداتاا  والساااذو ساااذو  والتفدحااق  اااحن العحاااد وال دديا ولحعاادك الناااد  اااي  الواااديا

و ولا  ((أعاا أ داف مان ع اق  الضااد : ))  وولا  ( دالى اهلل علحا  ورلا  ) ا تطااد الع اي المدا فى 
 ((أوتحل  عوام  الكلم واطتدد لي الكالم اطتدادا )) 
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ا ماوا عتاذاد  حاد مواضا  المادحف أو ال،عااا ك معد ، موادد الكالم واتعاهات   مواض  الشكد-3
 .هو معدوك ععد عام، العدل 

قدداأ  ااااوة األنااااالحل  العملاااا، األناااامح،  حااااد العملاااا، الفعلحاااا، قذ األولااااى تااااأتي ا ااااادة الال ااااال -1
 . لموتضى الموام  ي سحن قن العمل، الالاعح،   تدل الى منتوى أدائ،ا و وة قال ات،ا 

: ادااد الكااالم التااي تعتمااد العماال قذ لكاال عملاا، دكعااان أنانااحان همااا  علاام المعاااعي ح عااى علااى عع
 .المنعد قلح  والمنعد 
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 أالد علم المعاعي  ي  ال ، الكالم : المساضدة الالالال،  

ان ال ااااسالحن  اااي ال ال ااا، العد حااا، معاااذ دااادد ا ناااالم لااام حكوعاااوا ماااد وعحن قلاااى ذلاااأ   اعاااث  اااي 
دي المعدد  ي ال ال ، واعما سفزهم  ي الوا ا  قلاى ا شاتغال  ،اا د  ا، الشغك العلمي وال سث العظ

 .هدك طان ورطد عام : ملس،  ي تسوحق 

أمااا ال،اادك الطااان  كااان هااد ًا دحعحااًا حدمااي قلااى معد اا، أععاااز كتااال اهلل  ومعد اا، مععاازة دنااول  
 .الذي أوتي عوام  الكلم وكان أ دف من ع ق  الضاد 

 .ا ععاز وأن ا   واعت ادها مكمل، لإلحمان  الع ي ودنالت  وهو ال سث  ي أشاد 

أمااا ال،اادك العاااام  ااال حتعلااق  ااا   اادض دحعااي ل واعماااا هااو مساولاا، ا  اااالع علااى أنااداد ال ال ااا، 
 .والفداس،  ي  حد الودرن من كالم العدل شعد  وعالد  

 :مدحن ان ا الد الذي حسدال  علم المعاعي  ي  ال ، الوول حتولد  ي الوا   من أ

  حان وعول م ا و، الكالم لسال النامعحن والموا ن التي حوال  ح،ا -4

 .المعاعي المنتفادة من الكالم ضمعًا  معوع، الودائن -2

 :  للمطا ل الذي حلوى قلح  ط د من األط اد مالاًل الالث سا ل : وتوضحسًا لألمد األول 

وتوتضااي م ا واا، الكااالم لسالاا  أن   اد حكااون طااالي الااذهن ماان السكاام الااذي هااو مضاامون الط ااد-4
 .حلوى قلح  الط د معددًا عن أي تأكحد 

ل علااى علاام مااا  ااالط د ولكاان علماا   اا  حمتاازج  الشااأ ولاا  ت لاا  قلااى معد اا، ا اا ااد حكااون المط-2
 .و ي هذ  السال، حسنن توكحد الط د ل  قزال، للشأ وتمكحعًا للط د من عفن  السوحو، 

 الط د ولكع  معكد عاسد ل  وحعال أن حلواى الط اد مؤكادًا  مؤكاد  د حكون المطا ل على علم -3
 .أو أكالد ت عًا لددع، قعكاد   وة وضعا 
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عطلان قلااى ذلااأ أن وعااول م ا واا، الكااالم لسااال النااام  هااو أداال ماان أدااول علاام المعاااعي  اااذا 
 .المطا ل كان طالي الذهن كان ذلأ طدوج على موتضحال ال ال ، 

عي أن حطا اال كاال قعنااان علااى  اادد انااتعداد   ااي الف،اام وسظاا  ماان وكااذلأ ماان أدااول علاام المعااا
 .اللغ، واألدل 

 . ال حعوز أن حطا ل العامي  ما حطا ل    األدحل  ععدام المالام،  حن الكالم وموام  

 : ومالال ذلأ 

 اال ! قعاأ لتعايا  الشايا ال،عاحن المتفااول :  لل ل شاد : سدالعي أ ي  ال :  ال أسمد  ن طالد 
 : شعدًا حالحد العو  ل وتطل     الولول مالل  ولأ :  حعما توول :  لل : ذاأ ؟  ال  وما: 

 قذا ما  ض عا  ض ، مضدح،     هتكعا سعال الشمس أو تم د الدما 

 قذا ما أعدعا نحدًا من   حل،       ذدى مع د دلى علحعا ونلما 

 : توول 

 د ا ، د ، ال حل     تدل الطل  ي الزحل 

 !اعال   ودحأ سنن الدول ل،ا عشد دع

لكاال وعااا  وموضاا  ل  اااالوول األول عااّد وهاااذا  لتاا   اااي د ا اا، عاااادحتي ل وأعااا   ركااال :  وااال  شااااد 
ال حض من النوق ل ود ا ، ل،ا عشد دعاعال ودحأ  ،ي تعم  لاي ال احض  ،اذا ععادها مان  اولي 

 . ععدأ (  فا ع أ من ذكدى س حل ومعزل ) أسنن من 

م  لموتضااى السااال  حمااا حتداادك الوائاال ماان احعاااز وا عااال سحااث لكاال ماان وتتمالاال م ا واا، الكااال
 . ا حعاز واا عال موامات  التي توتضح،ا سال النام  وموا ن الوول 

 الذي تكفح  اللمس، أو ا شادة حسنن لا  ا حعااز والغ اي أو المكاا د حعملععاد ط ا ا  اا عاال  اي 
 .الوول 

 .عاعي هو ددان، ما حنتفاد من الكالم ضمعًا  معوع، الودائن أما األمد الالاعي ما ح سال  علم الم
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 االكالم حفحااد  أداال وضاع  مععااى ع لااق علحاا  المععاى السوحوااي أو األداالي ولكعا   ااد حطاادج أسحاعااًا 
عاان المععااى الااذي وضاا  لاا  أداااًل  لحااؤدي قلحعااا مععااى عدحاادًا حف،اام ماان النااحاق وتدشااد قلحاا  السااال 

 .التي  حل  ح،ا 

 : تأمل مالال  ول أ ي  داس السمداعي 

 ومكادمي عدد الععوم ومعزلي      مأوى الكدام ومعزل األضحاك 

 :وكذلأ  ول أ ي العتاهح،  ي دالاا ولد  علّي 

  كحتأ حا علّي  دم  عحعي      ما أ عى ال كاا علحأ شحا 

 وكاعل  ي سحاتأ لي عظال     وأعل الحوم أوعظ معأ سحا 

 كااال الشااااعدحن   حوداادان المععحاااحن اللاااذحن حاادل علح،ماااا الط ااد  أدااال وضاااع  واعمااا حوداااد قلاااى 
مععاى رطااد حنتشااف  الل حاال وحلمساا  ماان نااحاق الكاالم ل هااو  ااي  حاال  ااداس الفطااد  مكادماا  الكالحاادة 

ل هااذا مااا وكدماا  وهااو  ااي  حتااي أ ااي العتاهحاا، قظ،اااد التسنااد واألنااى علااى  وااد ولااد  و لااذة ك ااد  
 .من ااطتداد وااحعاز  ي قظ،اد أالد علم المعاعي  ي  ال ، الكالم  ذكدعا 
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