
علم المعاني في البالغت 

 العربيت 
 

 اللغت العربيت في كليت التربيت للبناث  قسم محاضرة لطالباث المرحلت الثانيت من  

 فاطمت حيدر علي   . د



 (بالغت)علم المعاني 

 ْٕٔانجذٚغ ، ٔانجٛبٌ ،انًؼبَٙ ) انثالثخ  ػهى انجالغخ فشع يٍ فشٔع ( 

انزشكٛت   ٔٚخزض ثؼُظش انًؼبَٙ ٔاألفكبس، فٕٓ ٚششذَب إنٗ اخزٛبس

انهغٕ٘ انًُبعت نهًٕلف، كًب ٚششذَب إنٙ جؼم انظٕسح انهفظٛخ ألشة يب 

ركٌٕ دالنخ ػهٗ انفكشح انزٙ رخطش فٙ أرْبَُب، ْٕٔ ال ٚمزظش ػهٗ انجذث 

فٙ كم جًهخ يفشدح ػهٗ دذح، ٔنكُّ ًٚذ َطبق ثذثّ إنٙ ػاللخ كم جًهخ 

ثبألخشٖ، ٔإنٙ انُض كهّ ثٕطفّ رؼجٛشا يزظال ػٍ يٕلف ٔادذ، إر 

اإلٚجبص ٔاإلطُبة، ٔانفظم ٔانٕطم دغجًب ٚمزضّٛ :  أسشذَب إنٙ يب ٚغًٙ

 يثم االعزؼبسح ٔانًجبص انًشعم ٔانزشجّٛ ٔانكُبٚخ



 تعريف علم المعاني 

 َانكالَو انجهٛغ ٌَّ ِ انًزكهُِّى ثظٕسٍح رُبعُت أدٕال انًخبطجٍٛ، ٔإراً الثُذَّ : إ ْٕ انز٘ ُٚظٕسُّ
َس ثّ كاليُّ فٙ كم دبنٍخ،  َّٕ نطبنِت انجالغخ أٌ ٚذسط ْزِ األدٕال، َٔٚؼشَف يب ٚجُت أٌ َُٚظ

ْٕ ػهى ٚؼشف ثّ أدٕال انهفظ انؼشثٙ انزٙ ثٓب ٚطبثك يمزضٗ . فٛجؼَم نكمِّ يمبٍو يمَبالً 
ْٕ رزجغ خٕاص رشاكٛت انكالو فٙ اإلفبدح ، ٔيب :  ػهى انًؼبَٙ: )  انغكبكٙٔلبل  .انذبل 

ٚزظم ثٓب يٍ االعزذغبٌ ٔغٛشِ ، نٛذزشص ثبنٕلٕف ػهٛٓب ػٍ انخطأ فٙ رطجٛك انكالو 
 )ػهٗ يب رمضٙ انذبل ركشِ

َ٘ أٌ أػشاثًٛب عًغ لبسئبً ٚمشأ لٕنّ عجذبَّ ِٔ ٔانغبسق ٔانغبسلخ : )ٔنؼم يٍ ْزا انمجٛم يب ُس
فبعزُكش يُّ ( 38/انًبئذح()فبلطؼٕا أٚذًٚٓب جضاء ثًب كغجب َكبالً يٍ هللا ٔهللا غفٕس سدٛى

خزبو اٜٚخ ثظفخ انشدًخ ٔانًغفشح، دزٗ رُجّ انمبسئ إنٗ خطئّ فأػبد انمشاءح ػهٗ 
كًب َضنذ فٙ كزبثّ هللا، ػُذ رنك لبل ( ٔهللا ػضٚض دكٛى... ٔانغبسق ٔانغبسلخ : ) انظذٛخ

 .اعزمبو انًؼُٗ: األػشاثٙ اٌٜ

فال ٚغزذغٍ فٙ يمبو انؼمٕثخ، ٔرٓذٚذ انغبسق ثمطغ ٚذِ، ٔاأليش ثزنك إٌ عشق إال أٌ ٚمبل  (
دٛث ٕٚطف انشة عجذبَّ ثبنؼضح، انزٙ يُٓب أٌ ٚأيش ثًب ٚشبء ثًٍ ( ٔهللا ػضٚض دكٛى

ٚخبنفّ، ثى ثبنذكًخ انزٙ يُٓب أٌ ال رضٚذ انؼمٕثخ ػٍ يمذاسْب أٔ رُمض ػُّ، ثم ركٌٕ 
 .يغبٔٚخ نهزَت ٔيمبسثخ

ٔيٍ ْزا انمجٛم أٌ ال ٚزفبخش إَغبٌ فٙ يمبو االعزجذاء ٔانغؤال، ٔأٌ ال ًٚذح يٍ ٚشكٕ 
إنٗ يٍ ْٕ أكجش يُّ، ٔال ٚضذك فٙ يمبو انزؼضٚخ، ٔأٌ ال ٚؼجظ أٔ ٚمطت فٙ خطجزّ أٔ 

 .كاليّ أٔ شؼشِ فٙ يمبو انزُٓئخ



 موضوعاث علم المعاني 

 رزجغ خٕاص رشاكٛت انكالو ٔيؼشفخ رفبٔد انًمبيبد دزٗ ال ٚمغ انًشء فٙ انخطأ فٙ رطجٛك ْٕٔ
 .األٔنٗ ػهٗ انثبَٛخ

 ٔٔرنك ـ كًب فٙ أثجذ انؼهٕو ـ ألٌ نهزشاكٛت خٕاص يُبعجخً نٓب ٚؼشفٓب األدثبء، إيب ثغهٛمزٓى، أ
ثًًبسعخ ػهى انجالغخ، ٔرهك انخٕاص ثؼضٓب رٔلٛخ ٔثؼضٓب اعزذغبَٛخ، ٔثؼضٓب رٕاثغ ٔنٕاصو 
نهًؼبَٙ األطهٛخ، ٔنكٍ نضٔيبً يؼزجشاً فٙ ػشف انجهغبء، ٔإال نًب اخزض فًٓٓب ثظبدت انفطشح 

ٔكزا يمبيبد انكالو يزفبٔرخ، كًمبو انشكش ٔانشكبٚخ، ٔانزُٓئخ ٔانزؼضٚخ، ٔانجذ ٔانٓضل، ...انغهًٛخ 
ٔيذاسِ ػهٗ . فكٛفٛخ رطجٛك انخٕاص ػهٗ انًمبيبد رغزفبد يٍ ػهى انًؼبَٙ... ٔغٛش رنك يٍ انًمبيبد

 .االعزذغبَبد انؼشفٛخ

٘أدٕال اإلعُبد انخجش 

ّٛأدٕال انًغُذ إن 

أدٕال انًغُذ 

أدٕال يزؼهمبد انفؼم 

انمظش 

اإلَشبء 

انفظم ٔانٕطم 

اإلٚجبص ٔاإلطُبة ٔانًغبٔاح 


