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شناسنامه ماده:
کد ماده

دوره

کارشناسی
رشته

عنوان ماده

نوع ماده

واحد

بالغت 2

اصلی

1

نوع واحد ساعات هفتگی

نظری

1

تفسیر

روش تدریس محاضره ـ خودخوان
تعریف ماده

آشنایی با علم بیان :تشبیه  ،مجاز ،استعاره وکنایه
 -1تسلط بر قواعد بالغه در علم بیان برای فهم کتاب خدا.
 -2شناساندن اسراربالغه در کالم وانواع اسلوب آن برای فهم دقیق نصوص .

اهداف ماده

 -3تسلط بر تطبیق قواعد بالغی بر نصوص
طالب بعد از گذراندن این ماده بر موارد زیر قادر خواهند بود:
دستاورد

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

آموزشی

 -2بر ابواب علم بیان در بالغه اطالع کامل داشته باشند.
 -3موارد خوانده شده در علم بالغت را بر نصوص تطبیق دهند و طبق آن بر معنا استدالل نمایند.

جدول ارزیابی و امتحانات:

ردیف

مورد

حداقل

حداکثر

1

تعریفات و تقسیمات

15%

35%

2

شرح با مثال

15%

35%

3

تطبیق قواعد

30%

50%

توضیحات

مراجع و مصادر:

 .1جواهر البالغة ،احمد الهاشمی ،مؤسسة الصادق للطباعة و النشر ،چاپ دوم .1383
 .2مختصر المعانی ،سعد الدین تفتازانی ،شرح السعد المسمی مختصر المعانی ،تحقیق :محمد محیی الدین عبدالحمید ،انتشارات سید الشهدا،
قم  1409هـ.ق.
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سرفصل های ماده:
جلسات هفتگی

مقرر تدریس

موضوعات

تعریف لغوی و اصطالحی علم بیان ،منظور از داللت عقلیه در مقدمهی علم بیان ،موضوع ،واضع و ثمرات ،تشبیه و ارکان
تعریف اصطالحی بیان چیست؟ ،طبق این قید آیا تشبیه جزء چهارگانه تشبیه.

علم بیان است؟ وجه تسمیه؟ ،معرفی کتابهای این فن؟ رایج -جواهر البالغة :صص 212-216؛ مختصر المعانی :صص -451
1

ترین نوع تشبیه کدام است؟ چرا؟ ،تعریف تشبیه ملفوف444 ،
مفروق ،تسویه و جمع چیست؟

اقسام تشبیه به اعتبار طرفین ،افراد و ترکیب ،تعدد
جواهر البالغة :صص 216-226؛ مختصر المعانی :صص -466
451

تطبیق مثالهای تشبیه تمثیل ،غیر تمثیل ،مجمل ،قریب مبتذل و اقسام تشبیه به اعتبار وجه شبه ،تشبیه تمثیل ،مواقع تشبیه تمثیل،
بعید غریب؟ ،در تعریف تشبیه مجمل گفته میشود« :هو ما ال تأثیر تشبیه تمثیل در نفس.
2

یذکر فیه وجه الشبه ،وال ما یستلزمه  -نحو :النحو فی الكالم جواهر البالغة :صص 226-232؛ مختصر المعانی :صص -505
کالملح فی الطعام» منظور از «وال ما یستلزمه» چیست؟ ،راههای 469
خارج کردن وجه شبه از ابتذال به غرابت کدامند؟ ،انواع تشبیه
تمثیل کدامند؟
افعالی که ما را مستغنی از ادات تشبیه میکنند کدامند؟ وجه ادوات تشبیه ،تقسیم تشبیه به اعتبار ادوات ،تشبیه بلیغ ،فوائد
تسمیه تشبیه مرسل چیست؟ ،فائده تشبیه به مشبه برمیگردد یا تشبیه
مشبه به؟ نام دیگر تشبیه مقلوب؟ ،غرض بالغی تشبیه مقلوب جواهر البالغة :صص 232-238؛ مختصر المعانی :صص -508

3

در آیهی «إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبَا» چیست؟ ،در چه صورتی عملیات 505
تشبیه مقبول و در چه صورتی مردود است؟

تشبیه ضمنی ،تشبیه مقلوب ،تقسیم تشبیه به اعتبار غرض
جواهر البالغة :صص 238-250؛ مختصر المعانی :صص -508
506

چند مورد از اشیاء و اشخاصی که در ادبیات عرب برای «مشبه» بالغت تشبیه ،مجاز ،انواع مجاز ،مجاز مرسل و عالقهی آنها.
و «مشبه به» مرسومند ،کدامند؟ ،آیا در زبان مجاز وجود دارد؟ جواهر البالغة :صص 250-254؛ مختصر المعانی :صص -99
4

دالیل موافقان و مخالفان چیست؟ ،هر یک از قیدهایی که در  87و 527-535؛
تعریف مجاز آمده است برای چیست؟ ،تطبیق مثالهای مجاز
مرسل با عالقه؟
ادامهی تطبیق مثالهای مجاز مرسل با عالقه ،تطبیق مثالهای ادامهی مجاز مرسل و عالقهی آن ،مجاز عقلی و عالقهی آنها.
مجاز عقلی با عالقه ،مجاز در نسبتهای اضافی چگونه است؟ جواهر البالغة :صص 254-261؛ مختصر المعانی :صص -99

5

وجه بالغی مجاز مرسل و مجاز عقلی با تطبیق مثال؟ ،استعاره 88
با تشبیه چه تفاوتی دارد؟ ،ارکان استعاره چیست؟

بالغت مجاز مرسل و مجاز عقلی ،استعاره
جواهر البالغة :صص 262-265؛ مختصر المعانی :صص-543
535

وجه تسمیه استعاره مصرحه ،و استعاره مكنیه؟
6

تقسیم استعاره به اعتبار لفظ مستعار
جواهر البالغة :صص 268-277؛ مختصر المعانی :صص -576
557

وجه تسمیه استعاره اصلیه؟ ،وجه تسمیه استعاره تبعیه ،تطبیق جواهر البالغة :صص 268-277؛ مختصر المعانی :صص -576
استعاره تبعیه با دو آیهی «وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِی جُذُوعِ النَّخْلِ» و 557
7

«فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِیَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا» چگونه است؟
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اختالف جمهور با سكاکی در مورد استعاره و مجاز چیست؟ ،مدار قرینه استعاره تبعیه ،استعاره عنادیه و وفاقیه.
8

مدار قرینه استعاره تبعیه با توجه به اجزای نحوی جمله چه جواهر البالغة :صص 277-280؛ مختصر المعانی :صص -576
چیزهایی هستند؟ ،تقسیم استعاره به عنادیه و وفاقیه به چه 557
اعتباری است؟ ،تملیحیه و تهكمیه چه جایگاهی در این تقسیم-

بندی دارد؟
تقسیم استعاره به عامیه و خاصیه به چه اعتباری است؟ ،وجه تقسیم استعاره به اعتبار جامع ،تقسیم استعاره به اعتبار اتصال
تسمیه استعاره مطلقه ،مرشحه و مجرده چیست؟ ،تطبیق هر یک مالئمات یا عدم اتصال مالئمات.
9

ن جواهر البالغة :صص 281-285؛ مختصر المعانی :صص -576
از این استعارهها با مثالهای« :یَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ»« ،أُولَئِکَ الَّذِی َ
اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ» و «اشتر بالمعروف 557
عرضک من األذى» چگونه است؟ ،وجه تسمیه هر یک از این
استعارهها چیست؟
تطبیق مثالهایی از ادبیات عرب با مجاز مرسل مرکب؟ ،نمونه -مجاز مرسل مرکب ،استعاره تمثیلیه.
جواهر البالغة :صص 285-294؛ مختصر المعانی :صص -579

10

هایی از استعاره تمثیلیه و کاربرد آنها؟

11

تعریف لغوی و اصطالحی کنایه؟ ،فرق کنایه و مجاز در کنایه ،تقسیم کنایه بر حسب معنای مشار الیه
چیست؟ ،کنایه از نسبت ،موصوف و صفت چگونه است؟ ،جواهر البالغة :صص 295-299؛ مختصر المعانی :صص -603

576

شرط کنایه از موصوف چیست؟،

601

تفاوت تلویح و رمز و ایماء در ادای معنا چگونه است؟ ،ساز و تقسیم کنایه به اعتبار وسائط و سیاق ،بالغت کنایه ،تأثیر علم
12

کار تأثیر کنایه در ایراد معنا به چه صورت است؟ ،چند نمونه از بیان در ادای معنا.
کنایههای معروف در ادبیات عرب؟

جواهر البالغة :صص 299-307؛ مختصر المعانی :صص-609
 606و ص612

