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 ()استمارة الخطة التدريسية السنوية
 

 التدريسي: اسم الخاقاني أ.د. عقيل عبد الزهرة مبدر

aqeel.alkhaqani@uokufa.edu.iq البريد االلكتروني: 

 اسم المادة: قضايا بالغية

 الفصل: رمقر   دكتوراه

البالغية التي كانت ولّما تزل قائمة، ولم يحسم النقاد والبالغيون، قدماء دراسة القضايا 
ومحدثون، أمرهم فيها؛ لتعدُّد مناحي القول فيها وتشعّبها، برغم تطور الدراسات النقدية 
 والبالغية واألسلوبية والتداولية على وفق المناهج الفلسفية واللغوية والنقدية الحديثة.

 أهداف المادة:

تُعدُّ ماّدة )قضايا بالغية( من المواد العلمية الرئيسة لطلبة الدكتوراه في قسم اللغة 
العربية؛ ذلك بأنّها ال تدرس البالغة دراسة تقليدية مدرسية أو علما من علوم العربية 

؛ على فحسب، إنّما تقف على القضايا البالغية، دراسة وتحليال ومواقف نقدية وبالغية
يا البالغية قد ولدت ـ أصال ـ من رحم قضايا دينية وفكرية وفلسفية أعمَق أن  هذه القضا

منها، كقضية )اإلعجاز القرآني( عاّمة وقضية )المجاز( في التعبير القرآني خاّصة، 
والفرق بين )التجسيم( بمعناه الفكري والمعنى الفني أو البالغي، والعالقة بين النقد 

ث النقدي ة، وأصول المعايير النصية والتداولية في التراوالبالغة وعلم الجمال واألسلوبي
 والبالغي عند العرب.

التفاصيل األساسية 
 للمادة:

 الكتب المنهجية: ليس في الدراسات العليا كتاب منهجي

أما مصادر دراسة ماّدة )قضايا بالغية( ومراجعها، فتتعّدد بتعّدد محاورها وتباين مواقف 
النقاد والبالغيين منها، باختالف مشاربهم وتنوع ثقافاتهم، وهي تجمع بين القديم 
والحديث؛ لألسباب التي تقّدم ذكرها في وصفها وبيان األغراض الرئيسة من تدريسها، 

 بحسب تسلسلها الهجائي(: ها نورد)ولعل  أبرزها: 
أسرار البالغة، عبد القاهر الجرجاني، البديع، البن المعتز، بالغة الخطاب وعلم النص، 
د. صالح فضل، البالغة العربية، فراءة أخرى، محمد عبد المطلب، التداولية عند العرب، 

لجمال، د. دراسات في علم اد. مسعود صحراوي، التعبير القرآني، د. فاضل السامرائي، 
مجاهد عبد المنعم، علم األسلوب، شكري عي اد، منهاج البلغاء وسراج األدباء، حازم 

  القرطاجنِّّي ...

 المصادر الخارجية:

االمتحان 
 النهائي

 الفصل األول الفصل الثاني المختبرات
الفصل 
 الدراسي

011%   70% + 
30% 

 

 

 تقديرات الفصل:

mailto:aqeel.alkhaqani@uokufa.edu.iq
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 :معلومات اضافية 

 
 
 

 التاريخ المادة النظرية يةلمالمادة الع المالحظات

ع
بو
س
أل
 ا

 1 01/9/9109 مفهوم )القضية( في النقد والبالغة  

 2 92/9 النقد البالغي  

 3 21/9 العالقة بين النقد والبالغة وعلم الجمال  

 4 7/01 العالقة بين البالغة واألسلوبية  

  
العصر المصطلح البالغي، قضية البديع في 

 العباسي مثاال
01/01 5 

مة في علم المع    6 90/01 اني وعالقته بعلم البيان مقّدِّ

  
 قضية الن ْظم القرآني

 االختبار األول 
92/01 7 

  
ة والتعبير القرآني  قضية المجاز في العربية عام 
خاص ة، ومواقف النقاد والبالغيين العرب القدماء 

 والمحدثين منها
1/00 8 

  
ة والتعبير القرآني  قضية المجاز في العربية عام 
خاص ة، ومواقف النقاد والبالغيين العرب القدماء 

 والمحدثين منها
00/00 9 

 10 02/00 قضية المعاني التخييلية في التعبير القرآني  

  
 و)التجسيييييم( فييييي التعبييييير )التشييييخيص( قضييييية
 القرآني 

92/00 11 

  
والبييياني فييي التعبييير قضييية التناسييب اإلحصييائي 

 القرآني
9/09 12 

  
مستويات التعبير الكنائي، معنى المعنى، الرمز، 

 الكالم النفسي...
  االختبار الثاني

9/09 13 
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أصول التداولية في التراث النقدي والبالغي عند 

 العرب، أفعال الكالم مثاال
01/09 14 

  
 أصول التداولية في التراث النقدي والبالغي عند

 العرب، أفعال الكالم مثاال
 مناقشة البحوث

92/09 15 

 
 
 
 
 

                     
 

 العميد إمضاء                                                            األستاذإمضاء 
                       
 عقيل الخاقاني                     


