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  علوم البالغة
 
 

  
   يعلم لمعان:                 مدخل 

    الفصاحة والبالغة-   1          
   الكالم بين الخبر واإلنشاء-   2         

  : أن يكون المعلم قادرا على أن  :       الكفاءات المستهدفة
  )النظام الداللي ( العربية بالغيا              يعرف عناصر الجملة

      يميز بين األغراض األصلية  واألغراض األدبية        
                  

 

   الدرستصميم
  

 مدخل •
  

   مباحث علم المعاني-1
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  مدخل •
  

  ماهو علم المعاني ؟  وماهي مباحثه ؟ هو أحد علوم البالغة  الثالثة  وقد كانت البالغة العربية في 
في (  تحديد أو تمييز إلى أن جاء عبد القاهر الجرجاني أول األمر وحدة شاملة لمباحث هده العلوم بال

ونظربة علم البيان " دالئل اإلعجاز " ووضع نظرية علم المعاني في كتابه )  هـ 471القرن الخامس  
  "أساس علم البديع"كما وضع من قبله ابن المعتز كتابه "  أسرار البالغة "في كتابه 

  
  

   مباحث علم المعاني-1
  
لمؤلفه العالم سراج الدين  المشهور  "  مفتاح العلوما من خالل أشهر كتاب هو يمكن حصره 

قسما في علم الصرف و قسما في علم  : م هـ الذي جعله أربعة أقسا626بالسكاكي المتوفى سنة 
إنه تتبع خواص : " النحو وقسما في علوم البالغة وقسما في علوم الشعر وقد عرف علم المعاني بقوله 

 عن الخطأ في عليهاالكالم في اإلفادة وما يتصل بها من االستحسان وغيره ليحترز بالوقوف تراكيب 
  ) د عبد العزيز عتيق26ص" (تطبيق الكالم على ما يقتضي الحال ذكره 

  :       وعليه فمباحث علم المعاني هي 
  
 )اإلنشاء ( الخبر والطلب . 1

 االسناد الخبري واختالفه باختالف السامع من حيث خلو الدهن أو الشك أو اإلنكار. 2

اإلسناد وبيان أحوال المسند إليه والمسند من حيث الحذف والذكر والتنكير والتعريف والتقديم . 3
 والتأخير والتخصيص والمقتضيات البالغية لذلك

 اإلطنابالفصل والوصل االيجاز و. 5الفعل ومتعلقاته  . 4

األمر التمني االستفهام النهي وأدوات ( أنواع الطلب الخمسة : الطلب . 7القصر وأنواعه وطرقه . 6
 )كل نوع منها 

 إًن الباحثين في البالغة العربية منذ صدر اإلسالم لم يكونوا مدفوعين إلى دلك :فضل القرآن الكريم
 وإنًما  حفزهم في الواقع إلى االشتغال بها بباعث الشغف العلمي والبحث النظري المجرد في البالغة

معرفة إعجاز كتاب اهللا ومعرفة معجزة رسوله الذي أوتي جوامع الكلم : رغبة ملحة في تحقيق هدفين 
 األثر الذي خلفته الدراسات األولى في البالغة وهو البحث في وذلك الهدف يدل على مدى

   ورسالته -صلى اهللا عليه وسلم –ن بالنبي  وأسبابه واعتبارها مكملة لإليمازأسرار اإلعجا
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أًما الهدف العام فهو محاولة اإلطالع على أسرار البالغة والفصاحة في غير القرآن من كالم العرب 
شعره ونثره ذلك ألن من العلم له بأوجه البالغة يعجز عن التمييز بين الفصيح واألفصح  والبليغ 

  .واألبلغ
 


