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 شناسنامه ماده:

 

 ساعات هفتگی نوع واحد واحد نوع ماده عنوان ماده کد ماده دوره

 2 نظری 2 اصلی 1بالغت   کارشناسی

 تفسیر رشته

 محاضره ـ خودخوان روش تدریس

 آشنایی با فصاحت و بالغت و انواع اسلوب و علم معانی  تعریف ماده

 اهداف ماده

 تشخیص کلمات و کالم فصیح از غیر فصیح. -1

 آشنایی با انواع اسالیب و ویژگی های هر کدام. -2

 شناخت عمیق بالغت و فنون و قواعد آن در علم معانی و اهداف آن. -3

 احادیث نبوی.پی بردن به اسرار بالغی کالم به ویژه قرآن کریم و  -4

 تسلط بر تطبیق قواعد بالغی بر نصوص. -5

دستاورد 

 آموزشی

 طالب بعد از گذراندن این ماده بر موارد زیر قادر خواهند بود:

 اهمیت علم بالغت را در فهم معانی الفاظ درک نمایند. -1

 کلمات فصیح از غیر فصیح، و کالم فصیح و بلیغ را از همدیگر تشخیص دهند. -2

 تشریح نمایند. اسالیب بالغی را -3

 بر ابواب علم معانی در بالغه اطالع کامل داشته باشند. -4

 موارد خوانده شده در علم بالغت را بر نصوص تطبیق دهند و طبق آن بر معنا استدالل نمایند. -5
 

 جدول ارزیابی و امتحانات:

 توضیحات حداکثر حداقل مورد ردیف

  %35 %15 تعریفات و تقسیمات 1

  %35 %15 شرح با مثال 2

  %50 %30 تطبیق قواعد 3
 

 مراجع و مصادر:

 .1383جواهر البالغة، احمد الهاشمی، مؤسسة الصادق للطباعة و النشر، چاپ دوم  .1

مختصر المعانی، سعد الدین تفتازانی، شرح السعد المسمی مختصر المعانی، تحقیق: محمد محیی الدین عبدالحمید، انتشارات سید الشهدا،  .2

 .هـ.ق 1409قم 

هـ(، المحقق: محمد أبو الفضل إبراهیم، الناشر: 911اإلتقان فی علوم القرآن، عبد الرحمن بن أبی بكر، جالل الدین السیوطی )المتوفى:  

.م 1974هـ/ 1394الهیئة المصریة العامة للكتاب، الطبعة: 
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 سرفصل های ماده:

 مقرر تدریس موضوعات جلسات هفتگی

1 
تواند فصاحت وصف کدام یک از ارکان کالم می،  مقدمه علم بالغت 

باشد؟، با توجه به مباحث و شروطِ فصاحت و بالغت، طوطی فصیح است 
یا بلیغ؟، شروط فصاحت کلمه

 .فصاحت علم بالغت وای در مقدمه
؛41-55؛ مختصر المعانی: صص 7-31جواهر البالغة: صص 

2 
 کالم و متكلم چیست؟،  فصاحت

برای تعقید لفظی و معنوی  در ادبیات عرب کدام است؟، آیا هایی مثال
 کثرت تكرار و تتابع اضافات جزء ضعف تألیف است؟ چرا؟،

 کالم ومتكلم.فصاحت 
 ؛41-55؛ مختصر المعانی: صص 7-31جواهر البالغة: صص 

3 

تواند باشد؟، حال و مقتضای حال بالغت وصف کدام یک از ارکان کالم می
 به چه معناست؟

واضع علم بالغت چه کسی است؟، فوائد این علم چیست؟، تعریف علم 
معانی چیست؟،

؛ مختصر 7-31جواهر البالغة: صص :ای در بالغتمقدمه
 ؛41-55المعانی: صص 

جواهر البالغة: صص :تقسمات علم بالغت، تاریخچه، تعاریف
؛56-73؛ مختصر المعانی: صص 44-31

4 

)کالمٌ یحتملُ الصدق والكذب لذاته( برای در تعریف خبر « لذاته»قید 
دهد؟، چند نمونه از اغراض چیست؟، چه موقع خبر معنای مجازی می

وَلَا »ی اخبار مجازی؟، اخبار ابتدائی، طلبی و انكاری به چه معناست؟، آیه
ی چگونه کالمی است؟، چرا آیه« تُخَاطِبْنِی فِی الَّذِینَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ

خالی از قید تاکید است؟« وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ»

کالم خبری و انشائی، تعریف خبر، مقاصد القای خبر، کیفیت 
 القای خبر.

؛73-84؛ مختصر المعانی: صص 45-59جواهر البالغة: صص 

5 
ی کاربرد و کارکرد جمله اسمیه و جمله فعلیه چیست؟، چه موقع جمله

کند؟اسمیه افاده ثبوت نمی
 جمله اسمیه و جمله فعلیه

؛ مختصر المعانی: صص ؛59-62جواهر البالغة: صص 

6 
کَیْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ »ی انشائی است یا خبری؟ چگونه؟، آیه« بِعتُکَ»ی جمله

از نوع انشاء طلبی است یا غیر غطلبی؟ چرا؟، چند « وَکُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْیَاکُمْ
؟، نهی؟، چند مورد از معانی مجازی امرجازی مورد از معانی م

 تعریف کالم انشائی، انواع کالم انشائی، امر و نهی 
-270؛ مختصر المعانی: صص 63-71جواهر البالغة: صص 

؛252-251و صص  265

7  
-استفهام بر حسب نوع طلب چند قسم است؟، علی در هر یک از عبارت

چه نقش اعرابی دارند؟،  «هل علیّ یجیء؟»و « هل یجیء علیّ؟»های 
تعریف هل بسیطه و هل مرکبه؟

 استفهام با همزه و هل
-259؛ مختصر المعانی: صص 71-76جواهر البالغة: صص 

؛252

8 
معنای حقیقی استفهام چیست؟، برخی از معانی مجازی استفهام؟، در بیتِ 

جار و مجرور  «من لی بإِنسانٍ إِذا أغضْبتُهُ  وَجهِلْتُ کان الحلمُ ردَّ جوابهِ»
متعلق به چیست؟، تعریف اصطالحی تمنی در علم معانی چیست؟

 ی ادوات استفهام، تمنی.بقیه
-263؛ مختصر المعانی: صص 76-98جواهر البالغة: صص 

؛252و ص 259

9 

چند مورد از معانی مجازی ندا؟، تفاوت اختصاص با ندا در چه چیزهایی 
های چیست؟، غرض« الضیف أیها الرجلأنا أکرم »باشد؟، معنای عبارتِ می

بالغی استفاده از جمالت انشائی در جایی که باید جمالت خبری به کار 
های بالغی استفاده از جمالت خبری در جایی که باید رود چیست؟، غرض

جمالت انشائی به کار رود چیست؟

 ندا
و  271؛ مختصر المعانی: ص 88-98جواهر البالغة: صص 

؛270ص

10 

ای برای حذف آن های بالغی ذکر مسند الیه در جاهایی که قرینهغرض
مسند الیه چیست؟ آیا غرض « أَهْلًا وسَهْلًا»وجود دارد چیست؟، در عبارت 

های بالغی حذف مسند الیه بالغی در حذف مسند الیه وجود دارد؟، غرض
چیست؟

 احوال مسندٌ الیه )ذکر، حذف(
-106المعانی: صص ؛ مختصر 99-105جواهر البالغة: صص 

؛104

11 

اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ »ی کاربرد اصلی ضمایر چیست؟، مرجع ضمیر در آیه
« عدول به اضمار در مقام اظهار»ی هایی برای قاعدهچیست؟، مثال« لِلتَّقْوَى

عدول به اظهار در مقام »ی هایی برای قاعدهها؟، مثالو غرض بالغی آن
یُوتى بالمسند إلیه علماً: إلحضار »ا؟، در عبارتِ هو غرض بالغی آن« اضمار

قید ابتدائا برای « لیمتاز عمّا عداه باسمه الخاص ابتداءمعناه فی ذهن السامع، 
چیست؟ قید باسمه الخاص چطور؟، 

 تعریف مسند الیه با اضمار و عَلَمیت، 
؛ مختصر المعانی: صص 106-108جواهر البالغة: صص 

؛114-111

12 

ذَلِکَ تَأْوِیلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ »ی بالغی استفاده از اسم اشاره دور در آیهغرض 
هایی برای استفاده از اسم موصول در جایی که چیست؟، مثال« عَلَیْهِ صَبْرًا

توان از اسم موصول استفاده نكرد؟،می

 تعریف مسند الیه با اشاره و موصولیت.
عانی: صص ؛ مختصر الم108-111جواهر البالغة: صص 

 ؛120-114
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13 

وَأَخَافُ أَنْ یَأْکُلَهُ »ی انواع ال عهدی؟، انواع ال جنسی؟، نوع ال در آیه
جاء الغالم »با « جاء غالمی»چیست؟، از نظر بالغی چه تفاوتی بین « الذِّئْبُ

واعلم أن هیئة »وجود دارد؟، مثال و توجیه مناسب برای عبارتِ « الذی لی
وعة لالختصاص المصحّح ألن یقال: المضاف الترکیب االضافی: موض

للمضاف إلیه؛ فاذا استعملت فی غیر ذلک کانت مجازاً کما فی االضافة ألدنى 
چیست؟، اغراض بالغی استفاده از اسلوب ندا؟« مالبسة

 تعریف مسند الیه به أل، اضافه، ندا
؛ مختصر المعانی: صص 111-115جواهر البالغة: صص 

؛124-120

14 
مورد از اغراض بالغی نكره آوردن مسند الیه؟ چند مورد از اغراض چند 

هایی از اغراض بالغی تأخیر مسند الیه؟یم مسند الیه؟ نمونهدبالغی تق
 تنكیر مسند الیه، تقدیم و تأخیر مسند الیه. 

؛ مختصر المعانی: صص 115-123جواهر البالغة: صص 
؛139-148و صص  126-124

15 
ه چه معناست؟، تقیید جمله با چه چیزهایی صورت مطلق بودن جمله ب

ی تواند باشد؟، در آیهمیگیرد؟، اغراض تقیید جمله با نعت چه چیزهایی می
قید کدام است؟« اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُکَ الْجَنَّةَ»

 اطالق و تقیید، تقیید با نعت، توکید.
؛ مختصر المعانی: صص 133-134جواهر البالغة: صص 

؛168ص و 131-129

16 

تواند باشد؟، با عطف اغراض تقیید جمله با عطف بیان چه چیزهایی می
بعض و اشتمال و غلط چهاغراض بالغی  نسق چطور؟، هر یک از بدل

هُوَ چه نقشی « أَلَمْ یَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ یَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ»ی دارد؟، در آیه
نواسخ چگونه است؟دارد؟، تقیید با 

 تقیید با عطف بیان، عطف نسق، بدل، ضمیر فصل، نواسخ.
؛ مختصر المعانی: صص 135-137جواهر البالغة: صص 

؛137-131

17 

و جزای شرط دارد، کدام جمله رکن کالم است؟،  طدر جمالتی که شر
ای سلبی در افاده غرض بالغی در چیست؟، اگر جمله« إن، إذا و لو»تفاوت 

منظور از تقیید آن چیست؟، حذف یا ذکر مفاعیل یا منصوبات جمله  باشد،
ها بر عوامل تواند داشته باشد؟، چه غرضی در تقدیم معمولچه اغراضی می

تواند بوجود بیاید؟می

گانه، احوال تقیید با شرط، تقیید با نفی، تقیید با مفاعیل پنج
 متعلقات فعل

المعانی: صص ؛ مختصر 138-153جواهر البالغة: صص: 
؛200-211و صص  171-169

18 
ارکان قصر کدام است؟، چهار مورد از مشهورترین طرق قصر؟، شروط 

طرق قصر؟، قصر به اعتبار حقیقت و واقع چند نوع است؟
 قصر، طرق قصر، قصر به اعتبار حقیقت و واقع. 

؛224؛ مختصر المعانی: ص154-159جواهر البالغة صص: 

19 
طرفین چند قسم دارد؟، قر به اعتبار حال مخاطب چند نوع قصر به اعتبار 

است؟
 قصر به اعتبار طرفین، انواع قصر اضافی

؛ مختصر المعانی: صص 159-169جواهر البالغة صص: 
؛231-242و صص  230-225

20 
تعریف وصل و فصل؟، جامع در مبحث وصل و فصل چه تعریفی دارد؟، 

مواضع اجمالی وصل کدامند؟، 
 فصل، بالغت وصل، مواضع وصلوصل و 

؛ مختصر المعانی: صص 170-177جواهر البالغة صص: 
؛304-287

21 

وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِی إِنَّ النَّفْسَ » ی مواضع اجمالی فصل کدامند؟، چرا در آیه
از اسلوب فصل استفاده شده است؟، غرض بالغی فصل در « لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ

چیست؟، « سَلْمَى أَنَّنِی أَبْغِی بهَا  بَدَالً أُرَاهَا فی الضَّالَلِ تَهِیُموَتَظُنُّ »بیتِ 
مواضع وجوب فصل کدامند؟

 مواضع فصل
؛ مختصر المعانی: صص 178-191جواهر البالغة صص: 

؛304-287

22 
با مَثَل « وَلَكُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ»ی های آیهانواع ایجاز کدام است؟، تفاوت

باشد؟، ایجاز حذف در در چه چیزهایی می« الْقَتْلُ أنْفَى لِلْقَتلِ»عربی  معروف
 تر است؟دهد؟، کدام یک از انواع ایجاز بلیغچه مواضعی رخ می

 اقسام ایجاز
صص  3؛ اإلتقان سیوطی: ج192-196جواهر البالغة: صص 

؛326-334؛ مختصر المعانی: صص 188-186

23 
در چیست؟، انواع اطناب با تعریف تفاوت اطناب و حشو و تطویل 

اصطالحی هر کدام چیست؟
 اقسام اطناب

؛ مختصر المعانی: صص 196-202جواهر البالغة: صص 
348-336.

24 

إنَّما األَعْمالُ بِالنِّیَّاتِ وَلِكُلَّ »تعریف مساوات در علم معانی چیست؟، عبارتِ 
چرا؟، التفات، تجاهل اطناب دارد یا ایجاز یا مساوات؟ « امرِیءٍ ما نَوَى

العارف، قلب، تعبیر از مضارع با لفظ ماضی و عكس آن، تعبیر از مستقبل با 
لفظ اسم فاعل و تغلیب در علم معانی چه جایگاهی با توجه به تعریف 

، دارد؟معانیاصطالحی علمِ 

 مساوات، خاتمة
-330؛ مختصر المعانی: صص 203-211جواهر البالغة: صص

326.

 خود خوان
هایی برای اغراض بالغی ذکر، حذف، تعریف، تنكیر، تقدیم، و تطبیق مثال

)خود خوان(تأخیر مسند؟ 
 احوال مسند )ذکر، حذف، تعریف، تنكیر، تقدیم، تأخیر(

؛ مختصر المعانی: صص 124-132جواهر البالغة: صص 
؛189و ص  178و ص  168-161

 


