
1 
 

BSAR 402- Arabic Rhetoric               علم البالغة 
 

Course Description       توصيف المقرر 
 

إجاعة اللفظ وإشباع ادلعىن كما عرّفها ابن ادلقفع، وإيصال ادلعىن إىل القلب يف أحسن صورة من صور  ىی البالغة
لمات واجلمل إىل جانب مراعاة مقتضى حال السامع وادلخاطب يف الكالم. والرجل كاللفظ، إهنا تعتمد على الفصاحة يف ال

ى اللوحة ألواًنا تالئمها وتطابقها، فهكذا البليغ ينتقي من أساليب التعبًن البليغ أشبو ابلرسام؛ فكما أنو خيتار للصورة ادلرسومة عل
خاطبو إبجياز، وإن كان غبياا فبإطناب، وإن كان متوسطاا بينهما فيوالبيان ما تالئم مقتضى حال السامع وادلخاطب، إن كان ذكياا 

 فيجدر بو ادلزاوجة وادلساواة.
موضع الرأس من اإلنسان، أو اليتيمة من قالئد العقيان، فهي مستودع سّرىا، وموضع علم البالغة من العلوم العربية 

ومظهر جالذلا، فال فضيلة لكالم على كالم إال مبا حيويو من لطائفها، وال ترجيح لتعبًن على آخر إال مبا ينفثو من سحرىا، وجينيو 
 يان والبديع وادلعاين.، وىذا ادلقرر يعىن بدراسة علوم البالغة الثالثة البمن اينع أمثارىا
 Course Objectives        أهداف ادلقرر:

 فهم معاين القرآن الكرمي وبالغتو. .1
 .تذوق الطالب مجال احلديث النبوي واجليد من كالم العرب شعراا ونثراا .2
 التعود على األساليب البليغة. .3
 اختيار األلفاظ ادلناسبة للمعاين. .4
 هبا.تذوق األساليب البالغية والتأثر  .5
 اختيار األلفاظ الفصيحة اخلالية من التعقيدات واحلشو غًن ادلفيد. .6

 Course Contents        حمتوايت ادلقرر:
 Unit 1       الفصاحة والبالغة واألسلوب: األوىلالوحدة 
 Unit 2        علم البیان: تلثانیة: الوحدة ا

 حديد  مفهوم  البيان و أقسامو 2.1
 أقسامو ،أركانو ،التشبيو 2.2
 التشبيو ادلؤكد ،شبيو  ادلرسلتال 2.3
 التشبيو ادلفصل ،التشبيو اجململ 2.4
 التشبيو التمثيل ،التشبيو البليغ 2.5
 التشبيو الضمنی 2.6
 أغراضو وبالغتو 2.7

 Unit 3      واجملاز وأنواع اجملاز:احلقیقة لثالثة: الوحدة ا
 اجملاز العقلي 3.1
 اجملاز اللغوی وأقساموو  3.2

 Unit 4       أركاهنا  وأقسامها ، االستعارةالوحدة الرابعة: 
 ادلكنية ،التصرحييةاالستعارة  4.1
 ، التبعيةصليةاأل 4.2
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 ادلرشحة، اجملردة، ادلطلقة، التمثيلية 4.3
 Unit 5       وعالقاته اجملاز ادلرسلالوحدة اخلامسة: 

 Unit 6        الكنایة وأقسامهالسادسة: الوحدة ا
 Unit 7      ادلعاين: التعریف بعلم علم ادلعانی لسابعة:الوحدة ا

 ضروبو: أغراضو و اخلرب  7.1
 : أقسامو وأغراضواإلنشاء 7.2
 التقدمي والتأخًن وأغراضهما البالغية 7.3
 القصر 7.4
 الفصل والوصل 7.5
 اإلجياز واإلطناب وادلساواة 7.6

 Unit 8         علم البدیعلثامنة: الوحدة ا
 وادلعنويةمفهوم " البديع" و تقسيمو إلی احملسنات اللفظية  8.1
 احملسنات اللفظية: اجلناس، السجع، االقتباس، رد العجز على الصدر، التضمٌنأشهر  8.2
أتكيد الذّم مبا أشهر احملسنات ادلعنوية: الطباق، ادلقابلة، التورية، ادلبالغة، حسن التعليل، أتكيد ادلدح مبا يشبو الذّم،  8.3

 يشبو ادلدح
 اسرتاتیجیات التعلیم والّتعّلم

 احملاضرة والشرح النظري 
 ادلناقشة وادلشاركة االجتماعية 
 احملاكاة 

 ( Assignments- Types and Number with calendar)  الواجبات احملّددة وأنواعها

 الّتقومي الذايت لألنشطة والواجبات
 األنشطة والواجبات تتشّكل يف صور آتية:

 التكليف أبحباث مجاعية وحتديد مسؤولية كل عضو يف اجملموعة -
 متّثل آراء خمتلفة، وإقامة مناقشات علمية بينها تشكيل رلموعات -
 التكليف ابحباث فرديّة -

 (Assessment and Examinations: As per University Rules) حسب قواعد اجلامعة –االختبار واالمتحاانت 
 

 Suggested Books         الكتب ادلقرتحة:
السعادة، بًنوت، لبنان: دار الكتب العلمية، مفتاح  ه(،968ربی زاده )كأمحد بن مصطفي بن خليل طاش   -

 ىـ.1445الطبعة األوىل 
 ىـ.1414علوم البالغة: البيان وادلعاين والبديع، بًنوت: دار الكتب العلمية، الطبعة الثالثة  أمحد مصطفى ادلراغي، -
 م.1999ية، جواىر البالغة يف ادلعاين والبيان والبديع، القاىرة: ادلكتبة العصر  السيد أمحد اذلامشي، -
مطبعة  الدار ،أسرار البالغة ىف علم البيان ، الفارسي األصل، اجلرجاينأبو بكر عبد القاىر بن عبد الرمحن بن دمحم -

 م.2414نوفمرب  14اإلضافة:  اتريخادلدين ابلقاىرة، دار ادلدين جبدة، 
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رح تلخيص مفتاح العلوم جلالل وخمتصر السعد ىو ش ،حاشية الدسوقي على خمتصر ادلعاين ،سعد الدين التفتازاين -
 م2419فرباير  17اإلضافة:  اتريخالدين القزويين، دمحم بن عرفة الدسوقي، ادلكتبة العصرية، بًنوت، 

 خمتصر ادلعاين، قم: منشورات دار الفكر. سعد الدين التفتازاين، -
 ىـ.1434ر، الطبعة األوىل علم ادلعاين، بًنوت، لبنان: دار النهضة العربية للطباعة والنش عبدالعزيز عتيق، -
 ، بًنوت: دار ادلعارف.الواضحة ودليل البالغة الواضحة  البالغة ،في أمٌنعلی اجلارم و مصط -
 النقد والبالغة يف القرنٌن الثالث  والرابع، علی عشری زائد، اجلامعة االسالمية العادلية إسالم آابد. ،رلمع البحوث -
 ىـ.1423كتاب الشعر والشعراء، دار احلديث، القاىرة ،   ،الدينوريأبو دمحم عبد هللا بن مسلم بن قتيبة  -
ه(، كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، بًنوت: مكتبة لبنان ًنشرون، 1158شيخ دمحم علی بن علي التهانوي) -

 م.1996الطبعة األوىل 
 


