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شناسنامه ماده:
دوره

کد ماده

کارشناسی
رشته

عنوان ماده

نوع ماده

واحد

اسالیب بالغی قرآن 1

تخصصی

2

نوع واحد ساعات هفتگی

نظری

2

تفسیر
عنوان ها به طور مختصر توضیح داده شود و بیشتر به ذكر و تبیین نمونه هاى مختلف آنها در قرآن كريم پرداخته شود .در

روش تدریس راستای هر موضوع از طالب خواسته شود نمونه های ديگری را كه در كالس طرح نشده از قرآن استخراج و در كالس ارايه
نمايند.
تعریف ماده

اين ماده درسى ،به بررسى روش هاى مختلف بالغى در زبان قرآن كريم می پردازد.
 -1تطبیق موضوعات مهم علوم بالغى بر قرآن كريم.
 -2توانايى تشخیص و تعیین نكات بالغى قرآن كريم و معانى مترتب بر آن.

اهداف ماده

 -3درك و فهم بهتر مفاهیم كالم الهى.
 -4كشف زيبايى هاى نهفته در بیان قرآن كريم.
با فراگیری اين ماده انتظار می رود طالب بتوانند:

دستاورد
آموزشی

 -1نكات مهم بالغی قرآن را تشخیص دهند.
 -2مفاهیم قرآن را با دقت بیشتر دريابند.
 -3از زيبايی های نهفته در اسالیب بالغی قرآن لذت ببرند.

جدول ارزیابی و امتحانات:

ردیف

مورد

حداقل

حداکثر

1

تعريفات ،تقسیمات و انواع

٪15

٪30

2

اقوال وادله

٪15

٪30

3

مناقشه وترجیح

٪15

٪30

4

مثال وتطبیق

٪15

٪30

توضیحات

مراجع و مصادر:

 -1د .محمد اسماعیل بصل و فاطمه بله  ،مالمح نظرية السیاق و آثرها فی الدرس اللغوی  /مجله دراسات فی اللغة العربیة و آدابها-فصلیة
محكمة ،العدد الثامن عشر ،ﺻیف 3٩31ه.ش4102/م.
 -2فطومة لحمادی ،مقاله السیاق و النص -قسم االدب العربی -جامعة محمد خیضر -بسكرة -الجزائر
 -3خالد عبود حمودی الشیخلی ،مقاله نظر فی نظرية السیاق -الجامعة المستنصرية.
 -4محمد عبداهلل دراز ،النبأ العظیم  ،142 :الدوحة ،دار الثقافة ـ الطبعة .1٩85 :
 -5احمد قاسم كسار ،مقاله  :التقديم و تأخیر فی سورة البقرة  /المجلة العالمیة لبحوث القرآن
 -6السامرائی ،كتاب اسرار البیان فی التعبیر القرآنی https:// shamela.ws ،24-71 ،
 -7احمد احمد بدوی ،من بالغة القرآن ،القاهرة  ،نهضة مصر2005،م.
 -8الخالدی ،اعجاز القرآن البیانی  ،252عمان ،دارعماد2000 ،م.
 -٩فضل عباس ،اعجاز القرآن 1٩٩ /و  ، 213االردن.
 -10السامرائی ،التعبیر القرآنی. https:/ shamela.ws ، 75،
 -11ﺻالح الخالدی ،اعجاز القرآن البیانی ،1٩٩،عمان ،دارعماد2000 ،م.
 -12عبد العظیم ابراهیم محمد المطعنی ،خصائص التعبیر القرآنی وسماته البالغیة ،5/2مكتبة وهبة
الطبعة :األولى 1413 ،هـ  1٩٩2 -م.
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 -13علی بن نايف الشحود ،اإلعجاز اللغوی والبیانی فی القرآن الكريمhttps:/ shamela.ws ،13/
 -14زاهر محمد حننی  ،المبنی للمجهول فی القرآن الكريم  ،مجلة جامعة الخلیل للبحوث ،عدد2007 ،1م.

 -15محمود بن حمزة الكرمانی  ،أسرار التكرار فی القرآن  ،دار االعتصام – القاهرة ،الطبعة الثانیة  ،13٩6 ،تحقیق  :عبد القادر احمد عطا
 -16علی بن نايف الشحود،اإلعجاز اللغوی والبیانی فی القرآن الكريم ،مكتبة الشاملةhttps:// shamela.ws،،
 -17أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الفارسی األﺻل ،الجرجانی الدار (المتوفى471 :هـ) كتاب دالئل اإلعجاز،المحقق :محمود
محمد شاكر أبو فهر
الناشر :مطبعة المدنی بالقاهرة  -دار المدنی بجدة،الطبعة :الثالثة 1413هـ 1٩٩2 -م،عدد األجزاء3 :
سرفصل های ماده:
جلسات هفتگی

هفته اول

مقرر تدریس

موضوعات

جلسه اول  :تعريف و آشنايی با درس  ،روش

د .محمد اسماعیل بصل و فاطمه بله  ،مالمح نظرية السیاق و آثرها فی الدرس

كار،معرفی منابع و مراجع مورد نیاز

اللغوی  /مجله دراسات فی اللغة العربیة و آدابها-فصلیة محكمة ،العدد الثامن

جلسه دوم  :سیاق  ،تعريف اهمیت  ،نظريات

عشر ،ﺻیف 3٩31ه.ش4102/م

بالغیان قديم و زبان شناسان جديد  ،انواع سیاق فطومة لحمادی ،مقاله السیاق و النص -قسم االدب العربی -جامعة محمد خیضر-
بسكرة -الجزائر
 ،انواع سیاق در قرآن  ،ارايه و بررسی نمونه
هفته دوم

های مختلف سیاق در قرآن كريم

خالد عبود حمودی الشیخلی ،مقاله نظر فی نظرية السیاق -الجامعة المستنصرية.

جلسه اول  :ادامه سیاق

د .محمد اسماعیل بصل و فاطمه بله  ،مالمح نظرية السیاق و آثرها فی الدرس

جلسه دوم  :ادامه سیاق

اللغوی  /مجله دراسات فی اللغة العربیة و آدابها -فصلیة محکّمة ،العدد الثامن
عشر ،ﺻیف 13٩3ه.ش4102/م.
خالد عبود حمودی الشیخلی ،نظر فی نظرية السیاق ،مجلة البحوث و الدراسات
االسالمیة ،عدد2006 ،165م الجامعة المستنصرية.
محمد عبداهلل دراز ،النبأ العظیم  ،142 :الدوحة ،دار الثقافة ـ الطبعة 1٩85 :

هفته سوم

جلسه اول  :تقديم و تاخیر

احمد قاسم كسار ،مقاله  :التقديم و تأخیر فی سورة البقرة  /المجلة العالمیة

بررسی تعاريف بالغی تقديم و تاخیر ،اهمیت و لبحوث القرآن
ضرورت فهم آن  ،و تأثیر بالغی آن در متن ،
انواع تقديم وتأخیر با توجه به كاربرد آن در
قرآن كريم

السامرائی ،كتاب اسرار البیان فی التعبیر القرآنی https:// ،24-71 ،
shamela.ws

جلسه دوم  :ارايه و بررسی نمونه هايی از انواع
تقديم و تأخیر در آيات قرآن كريم
هفته چهارم جلسه اول  :ادامه تقديم و تأخیر
جلسه دوم  :ادامه تقديم و تأخیر

احمد قاسم كسار ،مقاله  :التقديم و تأخیر فی سورة البقرة  /المجلة العالمیة
لبحوث القرآن
السامرائی ،كتاب اسرار البیان فی التعبیر القرآنی https:// ،24-71 ،
shamela.ws
ﺻالح الخالدی  ،اعجاز القرآن البیانی ،261 ،عمان ،دارعماد2000 ،م.

هفته پنجم

جلسه اول  :ذكر و حذف  -بررسی تعاريف

احمد احمد بدوی ،من بالغة القرآن ،القاهرة  ،نهضة مصر2005،م.

بالغی ذكر و حذف  ،اهمیت و ضرورت فهم و الخالدی ،اعجاز القرآن البیانی  ،252عمان ،دارعماد2000 ،م.
تأثیر آن در فهم متن
جلسه دوم  :بررسی موارد ذكر و حذف در قرآن

فضل عباس ،اعجاز القرآن 1٩٩ /و  ، 213االردن،

كريم و تحلیل آنها
هفته ششم

جلسه اول  :ادامه ی بررسی موارد ذكر و حذف احمد احمد بدوی ،من بالغة القرآن ،القاهرة  ،نهضة مصر2005،م.
و تحلیل آنها

الخالدی ،اعجاز القرآن البیانی  ،252عمان ،دارعماد2000 ،م.

جلسه دوم  :ادامه ی بررسی موارد ذكر و حذف فضل عباس ،اعجاز القرآن 1٩٩ /و  ، 213االردن،
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و...
هفته هفتم

جلسه اول  :تنوع به كار گیری ﺻیغه های
مختلف از يک اﺻل

ﺻالح الخالدی  ،اعجاز القرآن البیانی  ،278 ،عمان ،دارعماد2000 ،م.
القرآنی https:// shamela.ws ،22 ،

و التعبیر

بررسی و توضیح موضوع همراه با مثال و ذكر
اقسام آن
جلسه دوم  :بررسی تنوع ﺻیغه های فعل و
تحلیل بالغی آن
هفته هشتم

جلسه اول  :بررسی تنوع ﺻیغه های اسم های

ﺻالح الخالدی  ،اعجاز القرآن البیانی  ،2٩1،عمان ،دارعماد2000 ،م .والتعبیر

مشتق و تحلیل بالغی آن

القرآنیhttps:/ shamela.ws ،2 ،

جلسه دوم  :بررسی تنوع ﺻیغه های مصدر و

ﺻالح الخالدی  ،اعجاز القرآن البیانی  ،300،عمان ،دارعماد2000 ،م.

تحلیل بالغی آن
هفته نهم

جلسه اول  ( :تكرار در قرآن )

أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الفارسی األﺻل ،الجرجانی الدار

تبیین و توضیح موضوع  ،جايگاه هايی كه
ادعای تكرار در آن ها شده است

(المتوفى471 :هـ) كتاب دالئل اإلعجاز،المحقق :محمود محمد شاكر أبو فهر
ص132:تا 134وص230و280و327

جلسه دوم  :بررسی آيات و عباراتی كه در آن

محمود بن حمزة الكرمانی ،أسرار التكرار فی القرآن  -الكرمانی  ،دار االعتصام –

ها ادعای تكرار شده است

القاهرة،

 -1آيات عقیده
 -2قصه ها
 -3برخی آيات و عبارات
هفته دهم

الطبعة الثانیة  ،13٩6 ،تحقیق  :عبد القادر احمد عطا – آيات منخب (ص)...

علی بن نايف الشحود،اإلعجاز اللغوی والبیانی فی القرآن الكريم ،مكتبة الشاملة ،
https:// shamela.ws

جلسه اول  :ادامه بررسی آيات و عباراتی كه در فضل عباس ،اعجاز القرآن  ،232،االردن،
آن ها ادعای تكرار شده است

ﺻالح الخالدی  ،اعجاز القرآن البیانی ،310،عمان ،دارعماد2000 ،م.

جلسه دوم  :ادامه بررسی آيات و عباراتی كه در
آن ها ادعای تكرار شده است
هفته يازدهم

جلسه اول  :ذكر و حذف در قرآن كريم

السامرائی ،التعبیر القرآنیhttps:/ shamela.ws ، 75،

تبیین و توضیح موضوع  ،وذكر نمونه ها و

ﺻالح الخالدی ،اعجاز القرآن البیانی ،1٩٩،عمان ،دارعماد2000 ،م.

تحلیل آن ها

عبد العظیم ابراهیم محمد المطعنی ،خصائص التعبیر القرآنی وسماته البالغیة،5/2

جلسه دوم  :ادامه ذكر نمونه ها و تحلیل آن ها مكتبة وهبة
الطبعة :األولى 1413 ،هـ  1٩٩2 -م
علی بن نايف الشحود ،اإلعجاز اللغوی والبیانی فی القرآن الكريمhttps:/ ،13/
هفته دوازدهم جلسه اول  ( :فعل مجهول )
تبیین و توضیح موضوع و بررسی علتهای بالغی shamela.ws
زاهر محمد حننی  ،المبنی للمجهول فی القرآن الكريم  ،مجلة جامعة الخلیل
وبه كارگیری فعل مجهول ذكر نمونه ها و
للبحوث ،عدد2007 ،1م.
تحلیل بالغی آن ها
جلسه دوم  :ادامه بررسی نمونه ها ی فعل
مجهول و تحلیل بالغی آن ها

