
 باسمه تعالی

    مباحث عالی علوم بالغی س طرح در*

88-89تحصیلی  دوم سالنیم زمان برگزاری : دوشنبه وقت دوم   

هدف کلی :شناخت اعجاز قران کریم وپی بردن به أسرار بالغت وفصاحت درنظم ونثر عربی ودست یافتن به قدرت تحلیل وتطبیق *

 مسایل علوم بالغت بویژه موضوعات علم معانی وبیان

سرفصل های هرجلسه:*  

وتطبیق آن با پیدایش بالغت در زبان فارسی وبررسی  پیدایش مسایل علم بالغتتاریخی  : بررسی وتحلیلودوم جلسه اول-

 تأثیروتأثرها

.چرا دیگر مسایل علم  بررسی و تحلیل موضوعات علم معانی واینکه چرا علم معانی منحصر بر این موضوعات میباشدجلسه سوم:-

بررسی نمیشودبالغت در علم معانی   

ل خبر وانشاء وتطبیق نظرات مختلف دانشمندان درباره ی صدق وکذب خبرواینکه صدق وکذب درباره ی جلسه چهارم:بررسی وتحلی

 انشاء نیز مطرح است یاخیر ونظر علما علم بالغت دراین مورد چیست

اد برسی وتحلیل احوال اسناد خبری وانواع تنزیالت ونظریه هایی که  ازبزرگان علم بالغت درباره ی انواع اسنجلسه پنجم:

 خبرومقتضی ظاهرالحال ومقتضی الحال مطرح می باشد

ل مربوط به  حقیقت عقلی واقسام حقیقت عقلی واقسام اسناد مجازی ازلحاظ حقیقت یا مجاز :بررسی وتحلیل مسایوهفتم جلسه ششم

خطدب قزوینیبودن دوطرف اسناد وتحلیل وتطبیق نظرات دانشمندان بالغت ازجمله شدخ عبدالقاهر وف خر الدین الرازی و  

بررسی وتحلیل وتطبیق موضوعات ونظراتی که درزمینه حالتهای مختلف مسند الیه ومسند وجود دارد:ونهم مجلسه هشت  

 جلسه دهم: بررسی وتحلیل وتطبیق انواع قصرومالحظاتی که دانشمندان در این باره دارند

دانشمندان در این باره دارندمالحظاتی که صل و وصل وبررسی وتحلیل وتطبیق مبحث  جلسه دهم:  

مالحظاتی که دانشمندان در این باره دارند ایجازواطناب و مساوات: بررسی وتحلیل وتطبیق مبحث  جلسه یازدهم  

.چرا دیگر مسایل علم   منحصر بر این موضوعات میباشد بررسی و تحلیل موضوعات علم بیان واینکه چرا علم بیان:جلسه دوازدهم

بررسی نمیشود انبالغت در علم بی  

 جلسه سیزدهم:بررسی وتحلیل وتطبیق نظریاتی که در باره ی اقسام مختلف تشبیه  وجود د ارد

جود د اردره و استعاو ی که در باره ی اقسام مختلف مجازبررسی وتحلیل وتطبیق نظریات جلسه چهاردهم:  

وجود د ارد لف کنایهی که در باره ی اقسام مخت: بررسی وتحلیل وتطبیق نظریاتجلسه پانزدهم  

 *تذکرات: 

از جلسه دوم دانشجویان می بایست کارهای پژوهشی که در کالس معین میشود درضمن  درس کالس ارایه دهند-1  

روش ارایه مباحث بصورت پرسش وپاسخ می باشد-2  

درارایه دروس جهت تطبیق موضوعات شواهدی ازآیات قرآن واحادیث ودواوین شعراء بررسی میگردد-3  



دانشجویانی که تمایل به نوشتن مقاله در زمینه موضوعات مختلف بالغت را دارند موضوعات ومقاالتشان بررسی میگردد -4

0وراهنمایی الزم ارایه میشود  

 *برخی ازمهمترین منابع اصلی وفرعی:

قران کریم-  

مختصرالمعانی،سعدالدین التفتازنی-1  

البالغة تطوروتاریخ،شوقی ضیف-2  

والتنبیهات،رکن الدین محمد بن علی بن محمد الجرجانیالشارات  -3  

البالغة ودالیل االعجاز،شیخ عبدالقاهر الجرجانیاسرار-4  

المعجم المفصل فی علوم البالغة ،إنعام فؤال عکاری-5  

دواوین شعراء-6  

باتشکر پیرانی   

 


