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تفسیر
رشته
روش تدریس محاضره -مطالعات کتاب خانه ای  -کار در کالس
این ماده به بررسی معانی مثل های وارده در قرآن وانواع واهداف آن می پردازد ،مراد از محکم ومتشابه را بیان نموده وقواعدی
در این زمینه ذکر نموده وانواع متشابهی که در تقابل با محکم هست (تشابه معنوی) را بررسی می نماید ،انواع متشابه لفظی
وطرق توجیه آن ر ا تبیین می کند ،به حروف معانی (حروف جر) که در قرآن آمده را از جهت اینکه از یکدیگر نیابت می کنند
ویا اینکه فعل آن حرف متضمن فعل دیگر است می پردازد ودر این زمینه دو مذهب بزرگ بصری وکوفی را نقد وبررسی می
تعریف ماده
کند ،قواعدی پیرامون منطوق ومفهوم وانواع وتقسیمات هر یک را مناقشه می نماید ،چند قاعده در باب عموم را مورد بررسی
قرار می دهد ،قواعدی پیرامون اظهار واضمار  ،حقیقت ومجاز ،تعریف وتنکیر وانواع ومتعلقات هر کدام را بررسی وتاثیر گذاری
هر کدام را در فهم متن قرآنی را بیان می کند.

اهداف ماده هدف این ماده این است که طالب با به کار گیری ابزار مثانی ولغت وبیان ،درک درست وتفسیر صحیح از متن قرآن به دست
آورده وآنها را در جهت تدبر بیشتر در قرآن کمک نماید.
پس از تدریس این ماده معموال طالب قادر خواهد بود که:
 -1آیات مثلی را در قرآن بهتر از پیش شناخته وآنرا تفسیر کند.
 -2محکم ومتشابه را از یکدیگر تفکیک و شناخته وبر این اساس آیات متشابه را بنابر انواع آن دقیق تر معنا نمایدو وآیات
متشابه لفظی را تشخیص داده و واختالفات وارده در آِیات را توانمند تر از گذشته توجیه نماید.
دستاورد  -3جایگزینی حروف ویا تضمین فعلی را بنابر اختالف دو مدرسه کوفی وبصری را بهتر می شناسد ومی تواند آیات را بنابر
آموزشی یکی از این دو مدرسه تفسیر نماید.
 -4با توجه به منطوق ومفهوم می تواند معانی ظاهری ونهانی نص قرآنی را درک کرده وبرای دیگران اظهار کند.
 -5عمومیت االفاظ قرآنی ومواضعی که آن داللت بر عموم دارد درک کرده وبشناسد.
 -6حقیقت ومجاز را در قرآن بشناسد و آن شناخت را در تفسیر قرآن به کار گیرد.
 -7معرفه ونکره واثر معنایی هر کدام را در آیات قرآن کریم را دانسته وآن را تفسیر می نماید
جدول ارزیابی و امتحانات:

ردیف

مورد

حداقل

حداکثر

1

مفاهیم وتعاریف

10٪

20٪

2

انواع وتقسیمات

10٪

20٪

3

قواعد وضوابط

4

شرح موضوع

5

بررسی ومناقشه

10٪
15٪
15٪

25٪
30٪
25 ٪
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 - 19دراسات فی علوم القرآن ،فهد الرومی ،ناشر :حقوق الطبع محفوظة للمؤلف ،چاپ دوازدهم 1424هـ 2003 -م.
 - 20معجم حروف المعانی للقرآن الکریم  ،محمد حسن شریف ،ناشر موسسه رساله ،بیروت-لبنان ،چاپ اول  1417هـ 1996م.
 - 21دراسات ألسلوب القرآن الکریم ،محمد عضیمه  ،ناشر :دار الحدیث ،القاهرة .بی تا.
 -22التضمین النحوی فی القرآن الکریم ،محمد ندیم فاضل ،ناشر :دار الزمان ،المدینة المنورة  -المملکة العربیة السعودیة ،چاپ اول 1426( ،هـ -
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 - 26االظهار فی مقام االضمار فی القرآن الکریم ،عبدالرزاق حسین أحمد ،مقاله چاپ شده در مجله (ماهنامه) الوعی االسالمی ،چاپ سی ودوم،
 1433هـ  2012م.
 - 27االظهار واالضمار وتفاعل النظم الخطاب القرآنی ،عدنان الجمیلی ،چاپ شده در مجله العلوم االسالمیه چاپ شانزدهم.
 - 28من بالغة القرآن الکریم ،احمد البلی البدوی ،ناشر :نهضه مصر – القاهرة سال نشر 2005 :م.
 - 29المجاز فی اللغة والقرآن الکریم ،عبدالعظیم المطعنی ،ناشر :دار النهضة ،قاهره -مصر .بی تا.
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جلسه 1

جلسه 2

موضوع

امثال قرآنی
مفهوم مثل تعریف مثل در لغت،
تعریف
مثل در اصطالح.

مراد از ضرب المثل ،ارکان مثال  :ممثل
به وممثل له ،اهمیت امثال در قرآن،
اهداف ،فواید

جلسه 3

جلسه 4

انواع امثال ،تطبیقات.
محکم و متشابه
مفهوم محکم ومتشابه :تعریف محکم
ومتشابه در لغت ،اختالف درمراد
ازمحکم ومتشابه  ،فرق بین محکم
ومتشابه.

جلسه 5

قواعدی در محکم ،متشابه

جلسه 6

انواع وتقسیمات متشابه  :متشابه معنوی
و متشابه لفظی .
تعریف متشابه لفظی ،اهمیت وانواع آن،
توجیه مختصر برخی از انواع

جلسه 7

جلسه 8

جلسه 9

جلسه 10

جلسه 11

حروف المعانی
مراد از حروف معانی ،تعریف حرف،
الفرق بین حروف المعانی وحروف المبانی.
قاعدة) :لکل حرف من حروف
المعانی وجه هو به أولى من غیره ،فال
یجوز تحویل ذلک عنه إلى غیره إال
بحجة(،
تضمین نحوی :تعریف ،انواع
آن ،هدف وفایده تضمین.
تضمین وتناوب الحروف،بررسی ومناقشه دو
مذهب بصری وکوفی ،قاعده تضمین :
)تفهم معانی ،األفعال على ضوء ما تتعدى
به (.مثال
وتطبیق.

مراجع

االتقان فی علوم القرآن ،سیوطی)1047 - 1041/2( :
معترک االقران فی اعجاز القرآن ،سیوطی.)351-357/1( :
مباحث فی علوم القرآن ،مناع
قطان ص258-264:
األمثال القرآنیة القیاسیة،عبداهلل الجربوع ص. 176 – 41:
االمثال،عبدالرحمن میدانی:
االمثال فی القرآن الکریم ،محمد
جابر فیاض25-100( :و.)266-139
االمثال ابن قیم :ص. 24- 9
البرهان،زرکشی.)286-294( :
االمثال فی القرآن ،محمود شریف.)13-125( :
دراسات فی علوم القرآن،محمد بکراسماعیل.316-291/1 :
االتقان ،السیوطی 340/1( :و.)649-647
الزیادة واالحسان ،ابن عقیلة .)6-79/5( :
مباحث ،مناع قطان.196-191 :
اصول التفسیر وقواعده ،خالد العک (.)209-220
فنون االفنان ،ابن الجوزی .)376-486( :
البرهان ،زرکشی )112-154/1( :و(.)68-89/2
االتقان.)995-1000/2( :
مناهل العرفان ،الزرقانی.)270-302/2( :
القواعد الحسان ،عبدالرحمن
.السعدی.)60/1( :
المتشابه اللفظی فی القرآن الکریم وأسراره البالغیة ،صالح الشثری:
( 2-5و.)485-129
المحکم والمتشابه فی القرآن الکریم ،ابراهیم خلیفه.)( :
لمسات بیانیة،فاضل السامرایی.)543-553( :
دراسات فی علوم القرآن ،فهد الرومی)390-407( :
البرهان فی علوم القرآن .)175-445/4( :
معجم حروف المعانی للقرآن الکریم ،محمد حسن شریف :مقدمه ی
کتاب.
دراسات ألسلوب القرآن الکریم،
محمد عضیمه 185-198 3-57/2( :و205-199و.)445-320/3 .295-272
التضمین النحوی فی القرآن الکریم ،محمد ندیم فاضل 103-108( :
و.)157-113
لمسات بیانیة ،فاضل السامرایی.)571-573( :
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جلسه 12

جلسه 13

جلسه 14

جلسه 15

جلسه 16

جلسه 17

جلسه 18

جلسه 19

منطوق ومفهوم
تعریف منطوق ومفهوم ،انواع وتقسیمات
منطوق ومفهوم  ..مثال الطرد والعکس
بیان نص وظاهر ومؤول ،قواعد مفهوم :
قاعدة :إذا رُتِّب الحکم على وصف یمکن
أن یکون معتبرًا,
لم یجز اطِّراحه.
قاعدة :التنصیص على الشیء ال یلزم منه
النفی عما عداه .قاعده :االقتران فی النظم
ال یستلزم االقتران فی الحکم.
قاعده :االقتران الوارد فی القرآن بین
بعض
األسماء الحسنى ,یدل على مزید من
الکماالت.
تطبیقات
عموم
تعریف عموم در لغت واصطالح ،بررسی
قواعدی پیرامون مبحث عموم :قاعدة:
)المقرر أن المفرد المضاف یفید العموم
کما یفید ذلک اسم الجمع(.قاعده) :إذا
وقعت النکرة فی سیاق النفی أو النهی أو
الشرط أو االستفهام دلت على العموم(.
قاعده :حذف المتعلق المعمول فیه :یفید
تعمیم المعنى المناسب له.
قاعده :األلف والالم الداخلة على
األوصاف وأسماء األجناس تفید االستغراق
بحسب ما دخلت علیه.
تطبیقات
اظهار واضمار
تعریف هر کدام در لغت واصطالح ،فوائد
آن ،قواعد آن  :قاعده اول :وضع
الظاهر
موضع المضمر وعکسه إنما یکون لنکتة،
قاعده دوم :إعادة الظاهر بمعناه أحسن
من
إعادته بلفظه ،..قاعده سوم :إذا استدل
بالفعل لشیئین وهو فی الحقیقة
ألحدهما..
حقیقت ومجاز
تعریف حقیقت ومجاز ،اقسام مجاز  :مجاز
مرکب :معناشناسی در لغت واصطالح ،اقسام
مجاز مرکب( .دو قسم)  ،تطبیقات آن در
قرآن.

قواعد التفسیر 173 :و 185-180و 191-190و.201-192
االتقان.740-743/2 :
الزیادة واالحسان ،ابن عقیلة .171-162/5 :مباحث فی علوم القرآن،
صبحی.304-299 :
دراسات فی علوم القرآن ،فهد.457-446 :

القواعد الحسان ،عبدالرحمن سعدی.)13-19/1( :
الزیادة واالحسان .)80-113/5( :معترک االقران ،سیوطی (.)156-163/1
مباحث فی علوم القرآن ،صبحی صالح .304-308 :
دراسات فی علوم القرآن ،فهد
الرومی .)408-434( :

اصول فی التفسیر ،ابن عثیمین.)57-58( :
قواعد التفسیر ،خالد السبت.)338-347/1( :
االظهار فی مقام االضمار فی القرآن الکریم ،عبدالرزاق حسین أحمد-19( :
.)63
االظهار واالضمار وتفاعل النظم الخطاب القرآنی ،عدنان الجمیلی.)481-583( :

البرهان.)254-299/2( :
االتقان فی علوم القرآن.141-120/1 :
الزیادة واالحسان  .)434-456/5( :من بالغة القرآن الکریم ،احمد البلی
البدوی .)171-172( :
المجاز فی اللغة والقرآن الکریم ،عبدالعظیم المطعنی.)( :
اصول التفسیر وقواعده ،خالد العک.284-280 :
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جلسه 20

مجاز مفرد  :معناشناسی در لغت
واصطالح ،اقسام مجاز مفرد ( 3قسم) و
تطبیقات آن در قرآن.

جلسه 21
اقسام مجاز مفرد ( 5قسم) و تطبیقات آن در
قرآن.

جلسه 22

جلسه 23

تعریف وتنکیر
تعریف ،قواعد :قاعده اول :لکل منهما
مقاما ال یلیق باآلخر :اسباب تنکیر6(.
سبب)
اسباب تعریف ( 12سبب)
قاعده دوم :النکرة إذا تکررت دلت على
التعدد ،بخالف المعرفة.

جلسه 24
التطبیقات

االتقان .)364-355/3( :
مباحث فی علوم القرآن ،مناع .)202-205( :من بالغة القرآن ،احمد
البلی البدوی.)102-108( :
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