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نام کتاب :جواهر البالغه (مبحث فی االیجاز و االصناب و المساواۀ تا پایان کتاب)

لطفاً به همة سؤاالت تستي و  8سؤال تشريحي پاسخ دهيد ،در صورت پاسخ به همه به سؤال آخر نمره داده نميشود (تستي  1و تشريحي  2نمره)
تستي
 .1آیۀ شریفۀ

ُ ْ ْ ْ
ْ
ْ َ َْ
َ ْ
َ
ُ
ي»
«خذِال َعف َوِ َوأم ْرِبال ُع ْرفِ َوأعرضِعنِالجاهِل ِ

أ .إیجاز القصر 

از مصادیق  .....است.

ب .إیجاز الحذف 

أ

151

ج .تطویل 

د .مساوات 

* کأنّ قلوب الطیر رطباً و یابساً  /لَدی وکرها العنّاب و الحشف البالی.
 .2تشبیه به کار رفته در بیت فوق ،مصداقِ کدام گزینه است؟
أ .تشبیه مفروق 

181

ب

ج .تشبیه تسویه 

ب .تشبیه ملفوف 

َ َ َ َ َ َ ً َْ َ َ َ ْ
َ َ
﴿ َو َواع ْدناِ ُموسِثَلثيِل ْيلة َِوأْت ْمناهاِب َعشرِ ﴾...

 .9در آیۀ شریفه حذف چه چیزی موجب ایجاز شده است؟
أ .موصوف 

ب

159

ب .مضافالیه 

ج .مضاف 

 .3إذا ذکر فی الکالم لفظ المشبه به فقط و أرید به المشبّه فاالستعارۀ . .....
أ .مکنیّۀ 

ب

ب .مصرّحۀ 

تشریحي
 .1تشبیه مقلوب به کار رفته در آیۀ شریفۀ

م َ َْْ ُ ْ ُ
لِ ِّ
الر َبا »...
« ...إَّناِالبيعِمث

د .تشبیه جمع 

د .صفت 

220

ج .تحقیقیۀ 

د .أصلیّۀ 

را توضیح دهید.

تحکی هذه اآلیۀ عن الکفار حیث انهم ادعوا انّ الرّبا مثل البیع ،عکسوا ذلک إلدّعاء انّ الرّبا عندهم أحلّ من البیع ألن الغرض الربح و هو أثبت وجوداً
فی الرّبا منه فی البیع فیکون أحق بالحلّ عندهم.
 .2عالقۀ مجاز مرسل در هریک از موارد زیر را معین کنید.
َُ ُ

َْ

َ
ونِبأف َواههِمِ: ﴾...
﴿  ...يقول
ِّ

ْ

ْ
َ
﴿ َو ْ
ين﴾ :
اج َعلِلِل َسانِصدقِفِاْلخر َ ِ
َْ ُ

َ

َ

يج َ َ
ونِأ َصاب َع ُه ْمِفِآذاِنِ : ﴾...
﴿ ...عل
َ

ْ

َ

﴿ل ْي َسِل َوق َعت َهاَِكذ َبةِ﴾ :

محلّیّت
آلِیتَ
کلیّت
تعلق اشتقاقی.

* التوجیه هو أن یؤتی بکالم یحتمل معنیین متضادّین علی السواء.
 .9أ« .توجیه» را تعریف کنید .ب .یک فرق از فرق های «توجیه» و «توریه» را بیان کنید.
تعریف :متکلم کالمی را بگوید که محتمل دو معنای متضاد است و احتمال هیچ کدام از دو معنای مزبور بر احتمال دیگری رجحان ندارد.
فرق ها :أ .التوریۀ تکون فی لفظ واحد وأمّا التوجیه فیکون فی ترکیب أو جملۀ اسماء متالئمۀ.
ب .التوریۀ یقصد المتکلم بها معنی واحداً هو البعید والنوع األوّل من التوجیه ال یترجّح فیه أحد المعنیین علی اآلخر.
ج .لفظ التوریۀ له معنیان بأصل الوضع الفاظ النوع الثانی من التوجیه لیس لها إالّ معنی واحد بأصل الوضع ویکون هو المقصود من الکالم.
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م َ ْ
َ
ُ
َ َ
د ِمنك ُ ِم ِالش ْه َ ِر ِفل َي ُص ْم ُ ِه  »...و بیت «إذا نزل السماء بأرض قوم  /رعیناه و إن کانوا غِضاباً» را
 .3استخدام به کار رفته در آیۀ کریمۀ « ...ف َمن ِشه ِ

توضیح دهید.
أرید أوالً بالشهر الهالل ثمّ اعید علیه الضمیر أخیراً بمعنی أیام رمضان و فی الشعر :أرید بالسماء المطر و بضمیره فی رعیناه النبات.
* األسلوب الحکیم هو تلقّی المخاطب بغیر ما یترقّبه.
 .5جریان «االسلوب الحکیم» در آیۀ شریفۀ

َ
َْ
ْ َ م ُ ْ َ َ َ ُ م
َْ ُ َ َ َ
يتِللناس َِوال ِّحجِ»...
«يسألونكِعنِاْلهلةِقلِهيِمواق

را توضیح دهید.

توضیح :اصحاب پیامبرصلی اهلل علیه و آهل از حضرتش در مورد حقیقت اهلّه سؤال کردند که چه چیزی باعث تطوّرات هالل میشود؟ و از آنجا که این
مسأله از دقّت برخوردار بود از طرفی برای عموم نفعی نداشت خداوند به پیامبر میفرماید تو آثار فردی و اجتماعی هاللها را بر ایشان
بازگو کن و این نوعی تخطئه سائل است.
َْ ْ َْ َ

َْ

َ

ْ ْ
* من عالقات المجاز المرسل «المکانیّۀ» نحوَ ...« :و َج َعلناِاْلْن َ
ِت .»...
ارِتجريِمنِتح ِ

« .6عالقۀ مکانیه» را تعریف کرده بر آیۀ مذکور تطبیق نمایید.
وقتی که به جای ذکر اسم یک چیز اسم مکان آن بالمجاز ذک ر شود عالقه مجاز مکانی خواهد بود و در آیه به جای آنکه خود جاری که
آب است را یاد کند ،مکان جریان را ذکر نموده که نهر باشد.
* اإلستعارۀ الوفاقیّۀ هی التی یمکن اجتماع طرفیها فی شیء واحد لعدم التنافی و االستعارۀ العنادیّۀ بخالفها .و مثالهما قوله تعالی :نحو:
ََ

َ

ْ ْ ُ
اه  »...أی ضالّاً فهدیناه ففی هذه اآلیۀ استعارتان.
فأح َيين ِ

َ َ َ َ َ ً
«أ َومنَِكن ِم ْيتاِ

« .7استعارۀ وفاقیه» را توضیح داده ،دو استعارۀ موجود در آیه را تبیین نمایید.
استعاره وفاقیه آن استعاره ای است که اجتماع دو طرف آن در شیء واحد امکان دارد زیرا با هم تنافی ندارد .در آیه ،استعاره اول کلمۀ میتاً
است که استعارۀ عنادیّه از انسان گمراه است و استعارۀ دوم أحییناه است که استعارۀ وفاقیّه از هدایت کردن است.
َ

ََ َ ُ

ْ
* المشاکلۀ هی أن یذکر الشیء بلفظ غیره لوقوعه فی صحبته نحو ...« :ن ُسوا م َ
هَيِ»...
ِاَّللِفنس

 .8ضمن تعریف «مشاکله» ،آن را بر آیۀ شریفه تطبیق نمایید.
وقتی دو معنا در کنار یکدیگر ذکر شوند بخاطر هم جواری ،لفظ یکی برای دیگری هم ذکر میشود و در آیه نیز «نسیهم» به معنای «اهمال»
بود ولی بخاطر قرار گرفتن در کنار «نَسوا»با یک لفظ از هر دو تعبیر شده است.
* من أغراض التعبیر عن المضارع بلفظ الماضی ،التنبیه علی تحقّق الوقوع نحو:

َ َ
َ َْ
َ ْ ُ م َ َ ت ْستعج ُ ُ
وه »...
ل ِ
«أتِأمرِاَّللِفَلِ

 .3غرض مذکور را توضیح داده ،بر آیه تطبیق نمایید.
گاهی به غرض رساندن حتمی الوقوع بودن از معنای مضارع با لفظ ماضی تعبیر میشود؛ و در آیه برای تعبیر از حتمی بودن قیامت بجای
«یأتی» از «أتی» استفاده شده است.
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