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 شناسنامه ماده:

 

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

 1 نظری 1 اصلی 3بالغت   کارشناسی

 تفسیر رشته

 محاضره ـ خودخوان روش تدریس

 تدریس علم بدیع تعریف ماده

 مادهاهداف 

 شناخت عمیق فنون آرایه های لفظی و معنوی علم بدیع و اهداف آن ها  -1

 پی بردن به اسرار بالغی کالم ویژه قرآن کریم و احادیث نبوی -2

  تسلط بر تطبیق قواعد بالغی بدیع بر نصوص -3

دستاورد 

 آموزشی

 طالب بعد از گذراندن این ماده بر موارد زیر قادر خواهند بود 
 اهمیت علم بالغت را در فهم معانی نصوص درک نمایند  -1

 بر ابواب علم بدیع در بالغت اطالع کامل داشته باشند  -2

 موارد خوانده شده در علم بالغت را بر نصوص تطبیق دهند و طبق آن بر معنا استدالل نمایند -3
 

 جدول ارزیابی و امتحانات:

 توضیحات حداکثر حداقل مورد ردیف

  %35 %15 تقسیماتتعریفات و  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

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

 هـ.ق 1409الشهدا، قم 

 

 سرفصل های ماده:

 مقرر تدریس موضوعات جلسات هفتگی

1 

تعریف لغوی و اطصالحی علم بدیع؟، اولین کتابی که در علم 

ها و های دیگر توریه چیست؟ مثالبدیع تألیف شد؟، نام یا نام

های استخدام، ها برای هر یک از آرایهچگونگی تطبیق مثال

 استطراد، افتنان،

 بدیع، تاریخچه و واضع، محسنات معنوی، توریة

و  365؛ مختصر المعانی: ص 308-311جواهر البالغة: صص 

؛ مختصر المعانی: صص 311-316؛ جواهر البالغة: صص 375

 ؛369و  368و  376

2 

های ها برای هر یک از آرایهها و چگونگی تطبیق مثالمثال

النظیر، ایهام تناسب چگونه است؟، مرجع طباق، مقابله، مراعات 

فَسَقَى الْغَضَا والنَّازِلِیهِ وإِنْ هُمُ  شَبُّوهُ بَیْنَ »هر یک از ضمایر بیتِ 

 چیست؟« جَوانِحٍ وقُلُوبِ
 

استخدام، استطراد، افتنان، طباق، مقابله، مراعات النظیر، ایهام 

 تناسب.

و  376؛ مختصر المعانی: صص 311-316جواهر البالغة: صص 

 ؛369و  368
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3 

های ها برای هر یک از آرایهها و چگونگی تطبیق مثالمثال
ارصاد، ادماج، مذهب کالمی، حسن تعلیل چگونه است؟، 

تعریف هر یک از اصطالحات ادبی فاصله، فقره، قافیه و رَوی 
یَا وَاشیاً حَسُنَتْ »ی حسن تعلیل با بیتِ چیست؟، تطبیق آرایه

 چگونه است؟«   نَجَّى حِذَارُکَ إنْسَانِی مِنَ الْغَرَقِفِینَا إِسَاءَتُهُ

 ارصاد، ادماج، مذهب کالمی، حسن تعلیل.
و  370؛ مختصر المعانی: صص 316-320جواهر البالغة: صص 

 ؛395و  392-388

4 

های ها برای هر یک از آرایهها و چگونگی تطبیق مثالمثال
تجرید، مشاکله، مزاوجه، طی و نشر، جمه، تفریق، تقسیم 

چگونه است؟، تجرید با کدام یک از مباحث علم بیان ارتباط 
 دارد؟، 

 ، تفریق، تقسیم.عتجرید، مشاکله، مزاوجه، طی و نشر، جم
و  376؛ مختصر المعانی: صص 321-325جواهر البالغة: صص 

 ؛383و  378

5 

« نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ»و « هَ فَنَسِیَهُمْنَسُوا اللَّ»آیا آیات 
 ی مشاکله هستند؟ چگونه؟، دو لفظی که آرایهدارای آرایه

من مُبْلِغ أفناء یعرب کلها   أنی بنیت الجار »مشاکله را در بیتِ 
اند کدامند؟، شرط و جزای شرط ذر بوجود آورده« قبل المنزل

النَّاهِی فَلَجَّ بیَ الْهَوَى  أصَاخَتْ إلَى الْوَاشِی فَلَجّ  إِذَا مَا نَهَى»بیتِ 
 کدام است؟« بهَا الْهَجْرُ

و  376؛ مختصر المعانی: صص 321-325جواهر البالغة: صص 
 ؛383و  378

6 

های ها برای هر یک از آرایهها و چگونگی تطبیق مثالمثال
تأکید المدح بما جمع با تفریق، جمع با تقسیم، مبالغة، مغایره، 

یشبه الذم، تأکید الذم بما یشبه المدح چگونه است؟، انواعِ تأکید 
 المدح بما یشبه الذم و تأکید الذم بما یشبه المدح کدامند؟

جمع با تفریق، جمع با تقسیم، مبالغة، مغایره، تأکید المدح بما 
 یشبه الذم، تأکید الذم بما یشبه المدح.

و  385؛ مختصر المعانی: صص 326-330جواهر البالغة: صص 
 ؛392-394و  383-380

7 

ها ها و چگونگی تطبیق مثالتفاوت بین توریه و توجیه، مثال
های توجیه، نفی الشیئ بإیجابه، القول برای هر یک از آرایه

بالموجب، ائتالف اللفظ مع المعنی، تفریع، سلب و ایجاب، 
هل العارف ابداع، اسلوب حکیم، تشابه االطراف، عکس، تجا

 چگونه است

توجیه، نفی الشیئ بإیجابه، القول بالموجب، ائتالف اللفظ مع 
المعنی، تفریع، سلب و ایجاب، ابداع، اسلوب حکیم، تشابه 

 االطراف، عکس، تجاهل العارف.
و  392؛ مختصر المعانی: صص 330-342جواهر البالغة: صص 

 ؛397و  398

8 

سوره  44ی و معنوی آیه؟، بیست و دو مورد از محسنات لفظی 
وَقِیلَ یَاأَرْضُ ابْلَعِی مَاءَکِ وَیَاسَمَاءُ أَقْلِعِی وَغِیضَ الْمَاءُ »هود 

را « وَقُضِیَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِیِّ وَقِیلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِینَ
 بیان کنید؟

و  392؛ مختصر المعانی: صص 330-342جواهر البالغة: صص 
 ؛397و  398

9 
تعریف لغوی و اصطالحی جناس چیست؟، انواع جناس لفظی 

 با تطبیق مثال نام ببرید؟،
 محسنات لفظی، جناس، انواع جناس لفظی

-404؛ مختصر المعانی: صص 343-349جواهر البالغة: صص 
 ؛399

10 

یا حمزة اسمح بوصلٍ وامُنن علینا بقُربِ. »ارکان جناس در بیتِ 
ها و چیست؟، مثال« اسمک أضحى مصحّفاً وبقلبیفی ثغرِک 

های تصحیف، ها برای هر یک از آرایهچگونگی تطبیق مثال
 ازدواج، سجع، موازنه، ترصیع، تشریع چگونه است؟

انواع جناس معنوی، تصحیف، ازدواج، سجع، موازنه، ترصیع، 
 تشریع

-412؛ مختصر المعانی: صص 350-352جواهر البالغة: صص 
 ؛399

11 

های لزوم ها برای هر یک از آرایهها و چگونگی تطبیق مثالمثال
ما ال یلزم، رد اعجز علی الصدر، ما ال یستحیل باالنعکاس، 

مواربه، ائتالف اللفظ مع اللفظ، تسمیط، انسجام، اکتفا، تطریز 
 چگونه است؟، 

لزوم ما ال یلزم، رد اعجز علی الصدر، ما ال یستحیل باالنعکاس، 
ائتالف اللفظ مع اللفظ، تسمیط، انسجام، اکتفا، تطریز، مواربه، 
 های ادبی )انتحال(سرقت

-433؛ مختصر المعانی: صص 353-367جواهر البالغة: صص 
 ؛413

12 
هر یک از اصطالحاتِ نسخ، مسخ، سلخ، اقتباس، تضمین، عقد، 
حل، تلمیح، براعت مطلع، براعت استهالل، حسن ابتدا، تخلص 

 چه معناست؟و حسن انتها به 

-433؛ مختصر المعانی: صص 353-367جواهر البالغة: صص 
 ؛413

 


