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تخصصی
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نوع واحد ساعات هفتگی

نظری
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تفسیر

رشته

روش تدریس محاضره ـ خودخوان
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

 -1نكات مهم بالغی قرآن را تشخیص دهند.

آموزشی

 -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:

 -1جواد سعدون زاده ،فن االلتفات فی القرآن الكريم ،مجله ادب عربی،شماره1389 ،2ش.
 -2زارعی فر ،بالغه التفات در قرآن  ،مجله صحیفه مبین ،شماره1388 ،44ش.
 -3السامرائی ،التعبیر القرآنی https:// shamela.ws، 125 ،و صالح الخالدی ،اعجاز القرآن البیانی ،271 ،عمان ،دارعماد2000 ،م.
 -4محمد حسن عواد ،تناوب حروف الجر فی لغة القرآن  ،81 ،عمان ،دار الفرقان1982،م.
 -5بنت الشاطئ  ،االعجاز البیانی للقرانی  ،192 ،مصر ،دار المعارف.
 -6فضل عباس  ،لطائف المنان  71،االردن ،دار النور1989 ،م.
 -7غالم عباس رضايی ،تصوير پردازی هنری در قرآن با تكیه بر تشبیه  ،استعاره و مجاز ،پژوهشنامه نقد ادب عربی ،شماره 1394 ،3ش.
 -8عبد السالم أحمد الراغب عبد السالم أحمد الراغب ،وظیفة الصورة الفنیة فی القرآن ،57 ،حلب ،فصلت للدراسات والترجمة
والنشر 2001،م.
 -9همان و مروتی و شكر بیگی ،واكاوی موسیقی و نظم آهنگ الفاظ قرآن كريم /مجله پژوهش های ادبی-قرآنی ،شماره1392 ،1ش.
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سرفصل های ماده:
جلسات هفتگی

مقرر تدریس

موضوعات

جلسه اول  ( :التفات در ضمیر ) تعريف و تبیین جواد سعدون زاده ،فن االلتفات فی القرآن الكريم ،مجله ادب عربی،شماره،2
موضوع  ،موارد التفات  ،انواع التفات
هفته اول

1389ش.

جلسه دوم  :بررسی نمونه هايی از انواع التفات زارعی فر ،بالغه التفات در قرآن  ،مجله صحیفه مبین ،شماره1388 ،44ش.
و تحلیل معنايی آن

هفته دوم

جلسه اول  ( :تاكید ) توضیح و بیان موضوع و

فاضل بن صالح بن مهدی بن خلیل البدری السامرائیhttps:// ،

بررسی انواع تأكید و ذكر نمونه هايی برای آن

shamela.ws
،

ها
جلسه دوم  :ادامه بررسی انواع تأكید و تحلیل
نمونه های مختلف آن

هفته سوم

جلسه اول  :ادامه بررسی انواع تأكید و تحلیل

السامرائی ،التعبیر القرآنی https:// shamela.ws، 125 ،و صالح الخالدی،

آيات مربوط به آن

اعجاز القرآن البیانی ،271 ،عمان ،دارعماد2000 ،م .منتخب من لمسات
بیانیة،أعده للشاملة :أبو عبد المعزhttps:// shamela.ws،

جلسه دوم  :ادامه بررسی انواع تأكید و تحلیل
آيات مربوط به آن.
جلسه اول  ( :تشابه و اختالف ) توضیح و بیان التعبیر القرآنیhttps:// shamela.ws،173،
موضوع و ذكر نمونه هايی از آن

هفته چهارم

جلسه دوم  :بررسی و تحلیل نمونه های تشابه
و تفاوت در آيات قرآن
جلسه اول  :بررسی و تحلیل نمونه های تشابه و الخالدی ،اعجاز القرآن البیانی 219و  ، 310عمان ،دارعماد2000 ،م.
تفاوت در آيات قرآن

هفته پنجم

جلسه دوم  :ادامه بررسی و تحلیل نمونه های
تشابه و تفاوت در آيات قرآن
التعبیر القرآنی173 /

هفته ششم

جلسه اول  ( :تضمین ) توضیح و تبیین

محمد حسن عواد ،تناوب حروف الجر فی لغة القرآن  ،81 ،عمان ،دار

موضوع و ارايه نظريات مختلف پیرامون آن

الفرقان1982،م.

جلسه دوم  :ارايه نمونه هايی برای تضمین و

الخالدی ،اعجاز القرآن البیانی  ،153،عمان ،دارعماد2000 ،م.

بررسی و تحلیل آن ها
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جلسه اول  :ادامه بررسی نمونه هايی برای
تضمین و تحلیل آن ها
هفته هفتم

جلسه دوم  :ادامه بررسی نمونه هايی برای
تضمین و تحلیل آن ها
جلسه اول  ( :بررسی حروف زايد ) توضیح و
بیان موضوع و ارائه نمونه های آن

هفته هشتم

جلسه دوم  :ادامه بررسی نمونه هايی برای
حروف زايد و تحلیل آن ها
جلسه اول  ( :تصوير پردازی هنری )
تعريف و توضیح موضوع و پیشنه آن و كسانی
كه به تصوير پردازی قرآن همت گماشته اند

هفته نهم

جلسه دوم  :بررسی نمونه هايی از تصوير سازی
هنری قرآن

الخالدی ،اعجاز القرآن البیانی ،153 ،عمان ،دارعماد2000 ،م.
الخالدی ،اعجاز القرآن البیانی ،153،عمان ،دارعماد2000 ،م.
بنت الشاطئ  ،االعجاز البیانی للقرانی  ،192 ،مصر ،دار المعارف.

الخالدی ،اعجاز القرآن البیانی  ،172،عمان ،دارعماد2000 ،م.
بنت الشاطئ ،االعجاز البیانی للقرانی  ،125،مصر ،دار المعارف.
فضل عباس  ،لطائف المنان  71،االردن ،دار النور1989 ،م.

غالم عباس رضايی ،تصوير پردازی هنری در قرآن با تكیه بر تشبیه  ،استعاره و
مجاز ،پژوهشنامه نقد ادب عربی ،شماره 1394 ،3ش.
عبد السالم أحمد الراغب عبد السالم أحمد الراغب ،وظیفة الصورة الفنیة فی
القرآن ،57 ،حلب ،فصلت للدراسات والترجمة والنشر 2001،م.
غالم عباس رضايی ،تصوير پردازی هنری در سوره مباركه اعراف با تكیه بر
تشبیه  ،استعاره ومجاز  ،پژوهشنامه نقد ادب عربی ،شماره 1394 ،3ش.

هفته دهم

هفته يازدهم

جلسه اول  :ادامه نمونه هايی از تصوير سازی

عبد السالم أحمد الراغب عبد السالم أحمد الراغب ،وظیفة الصورة الفنیة فی

هنری قرآن

القرآن ،57 ،حلب ،فصلت للدراسات والترجمة والنشر 2001،م.

جلسه دوم  :ادامه نمونه هايی از تصوير سازی

غالم عباس رضايی ،تصوير پردازی هنری در سوره مباركه اعراف با تكیه بر

هنری قرآن

تشبیه  ،استعاره ومجاز  ،پژوهشنامه نقد ادب عربی ،شماره 1394 ،3ش.

جلسه اول  :موسیقی فواصل آيات

فضل عباس  ،اعجاز القرآن ، 225 ،االردن.

توضیح و بیان موضوع

صالح الخالدی ،التعبیر القرآنی  ،217،عمان ،دارعماد2000 ،م.

جلسه دوم  :بررسی موارد و نمونه هايی از

صالح الخالدی ،التعبیر القرآنی  ، 219 ،عمان ،دارعماد2000 ،م.

موسیقی حاصل از فواصل آيات
جلسه اول  :ادامه بررسی نمونه های موسیقی
هفته دوازدهم

حاصل از فواصل آيات

همان و مروتی و شكر بیگی ،واكاوی موسیقی و نظم آهنگ الفاظ قرآن كريم/
مجله پژوهش های ادبی-قرآنی ،شماره1392 ،1ش .همان و مروتی و شكر بیگی،
واكاوی موسیقی و نظم آهنگ الفاظ قرآن كريم /مجله پژوهش های ادبی-قرآنی،

جلسه دوم  :ادامه بررسی نمونه های موسیقی شماره1392 ،1ش.
حاصل از فواصل آيات
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