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 جامعة فيالدلفيا

 

 اآلداب والفنونكليــة: ال                 

 

 اللغة العربية وآدابهاقســـم: ال             

 

   2019/2020الجامعي من العام  األول الفصــــــل الدراسي               

 

 

 خطـــة تدريـــس المـــادة

 0110266 :رمز المادة الشعر العباسي الـمــــادة:

 السنة الثانية :مستوى المادة
والعصر  صدر اإلسالمأدب  :المتطلبات السابقة أو/ والمرافقة

 موياأل

 3 الساعات المعتمدة: نر   11.15 – 9.45    :موعد المحاضرة

 

   عضو هيئة التدريس   

 البريد اإللكتروني الساعات المكتبية موقعهو رقم المكتب األكاديمية الرتبة االسم

 515 أستاذ مساعد ر الكفاويند. عم

 جميع  1- 12

 األيام

 

Dromar.karak@yahoo.com 

 

 :المادةوصف 

 132لحركة الشعر العربّي في العصر العباسّي في الفترة الواقعة بين )تعِرُض هذه الـمادة صورة شاملة وُمفصـّلة   

معالم تجاربهم الشعرية. تعيين دتهم ووذلك من خالل دراسة أعالم الشعر العربّي، ورصد مكامن فرا  هـ( 449ـ 

ودورهم في صناعة الثقافة  إضافة إلى تجلية الظواهر الشعرية البارزة، والوقوف على منزلة الشعر والشعراء

 والتاريخ العربيين. 

 :أهداف المادة

الفنية التي الخصائص  إدراكتهدف هذه الـمادة إلى تمكين الطلبة من معرفة شعراء العصر العباسّي البارزين، و

تهدف التي أسهمت في تطّور الشعرية العربية. كما  والحضارية تحّوالت الثقافية، والطرأت على القصيدة العربية

المادة إلى تبصير الطلبة بمكّونات النصوص الشعرية بربطها بسياقاتها الثقافية ومكّوناتها الداللية التي تحيل على 

 الواقع اإلنسانيين.والتجربة 

 المادة:  مكونات

 تب المقررة:ـالك

  ،1982 القاهرة،، 8ط  العصر العباسي األول والثاني، دار المعارف،شوقي ضيف. 
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   أساليب تدريس المادة:

توجير  الطلبرة إلرى يرتّم و ، القائم على إشرراك الطلبرةالتدريس التفاعلّي المحاضرة وعلى تعتمد هذه المادة على أسلوب 

. ويتدرب الطلبة على أساليب العرض والنقاش والحوار من خالل إتاحرة الـتي يتم تناولها القضاياب تتصل تقاريركتابة 

 المجال لعرض تقاريرهم ومناقشتها مع المدرس والطلبة.

 نتائج التعلم 

   المعرفة والفهم 

 أْن يـتعّرف الطالب إلى شعراء العصر العباسي البارزين. .1

 والفكرية في الشعر العباسي. أْن يتعّرف الطالب إلى أبرز القضايا الفنية .2

 يُحيط الطالب باالتجاهات الشعرية في القصيدة العباسية.أْن  .3

 أْن يتبيـّن الطالب مكامن التقليد واإلبداع والتجديد في القصيدة العباسية. .4

 القصيدة العباسية. أْن يتمكـّن الطالب من تفسير التحوالت الفنية التي طرأت على .5

 ر الشعر العباسي في مظانـّ  وأصول .أْن يقف الطالب على مصاد .6

 

   مهارات اإلدراك ومحاكاة األفكار 

 ينبغرري علررى الطلبررة ربررط القضررايا بسررياقاتها الموضرروعية، مررن خررالل اكتشرراف الصررالت البنيويررة بررين النصرروص

ت معرفرة من جهة أخرى. ذلك أّن المعرفرة الشرعرية ليسر والواقع الثقافّي العام الفنية من جهة  والظواهر الشعرية

. إّن قردرة الطلبرة علرى إقامرة الرروابط برين النصروص والقضرايا وبرين لغويرةلغوية خالصة وإنما هي معرفرة ميترا 

ومرررن ثرررّم نقررردها  سرررياقاتها المختلفرررة سررروف تمكرررنهم مرررن وعررري مكونرررات النصررروص وإدراك مسرررتوياتها المختلفرررة

  ومساءلتها.

 خشاا  مهارات االتصال والتواصل األكاديمي مع المصادر واأل( Communication skills)  

يتمثل هذا البعد في تحفيز الطلبة على النقاش العلمي، وتردوين المالحظرات، وتبنري المواقرف النقديرة والردفاع عنهرا فري 

إطار معرفّي يقبل بالرأي والرأي الـُمخالف. إّن تفعيل الجوانب الثقافية عند الطلبة يجعلهم في مواجهرة مسرتمرة مرع 

 ادفة إلى بناء مفاهيمهم وتسليحهم بالجرأة العلمية.المعرفة اله

 مهارات عملية خاصة بالتاصص والمهنة ذات العالقة   

مراكمررة  فرري سرربيلتمكررـّن الطالررب مررن تحليررل المفرراهيم الخاصررة بالشررعر العباسرري، وإدراك خصررائص النصرروص 

ون الطالرب داريرـ ا بخصوصرية وفري الوقرت نفسر  أْن يكرتصورات  المعرفيرة فري تخصرص اللغرة العربيرة وادابهرا. 

       في العصر العباسي ومعرفة ما يميز فرادتها اإلبداعية. التجربة الشعرية

 أدوات التقييــــم:

 تقارير و/أو أبحاث قصيرة و/أو مشاريع 

 امتحانات قصيرة 

 واجبات 
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 تقديم شفوي لألبحاث والتقارير 

 امتحانات فصلية ونهائية 

 

 توزيع المادة على الفصل الدراسي

 

 

 ــــــــوعاألسب
 الوظائف والتقارير ومواعيد تقديمها غطيتهاالمادة األساسية والمساندة المطلوب ت

 

 األول

 تاريخية نبذة . 
  ،ومبادؤهرررا، نشررروء الدولرررة العباسرررية، والررردعوة العباسرررية

 . ووسائلها
 . االنتقال السياسي 
 . االنتقال االجتماعي 
  ،المظاهر الحضارية والثقافية: اإلشارة إلرى التعردد الثقرافي

  والبشري، واالنفتاح على معارف الفرس.
  التحرررول مرررن البرررداوة إلرررى الحضرررارة ومرررن الشرررفاهية إلرررى

 الكتابية

 

ا   عن أسباب يكتب الطلبة تقرير 

 زوال الدولة األموية ونشأة 

 الدولة العباسية .

 الثاني

 

 . ازدهار الشعر في العصر العباسي 

 ا ببشرار برن التعريف الشامل ب أعالم الشرعر العباسري بردء 
. واإلشرارة إلرى القضررايا بررد وانتهراء برأبي العرالء المعرريّ 

 في الشعر العباسي.الكبرى الفنية والفكرية 

 االجتماعيررة والثقافيررة فرري العصررر العباسرري:  المحركررات
والزرادشرتية، والمزدكيرة، ، والمجون، الموالي، والشعوبية

 . وأثرها في حركة الشعر العباسيّ  والزندقة

 . مالمح التجديد في القصيدة العباسية 

 

ررر ا مرررن أعرررالم يخترررار كرررل طالرررب علم 
 االشرررعر العباسررري ويقررردم عنررر  تقريرررر  

 ا.موجز   تعريفيًّا

 الثالث
 )نبذة عن حيات ( . بشار بن برد 

 عند بشار . أثر العمى في تشكيل الصورة الشعرية 

 الظواهر الموضوعية والفنية والفكرية في شعر بشار 

كتابة تقرير عرن أررراض الشرعر عنرد 
 بشار .

 ييمتوزيع العالمات على أدوات التق

 الدرجة أدوات التقييم

 20 االمتحان األول

 20 االمتحان الثاني

 40 االمتحان النهائي 

 20 التقارير و/أو األبحاث / الواجبات / المشاريع / االمتحانات القصيرة  

 100 المجموع
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  "قراءات مختارة في "المختار من شعر بشار. 

 نص شعري لبشار . تحليل 
 

 الرابع

 

 أبو نواس )حيات  وشعره( .

  التجديد عند أبي نواس في الغزل والخمريات . 

 . تحليل نص شعري ألبي نواس 
 

يختار الطلبة نماذج للتحليرل مرن شرعر 
 .أبي نواس 

 

 الاامس

االمتحان  

 األول

 ي .شعر الزهد في العصر العباس 

 . )أبو العتاهية )حيات  وشعره 

 . تحليل نص شعري من زهده 

 

 
 
 

 السادس

 

 .توليد المعاني ظاهرة البديع و

 . التعريف بالبديع 

 . اإلشارة إلى أبرز ألوان البديع 

 . اإلشارة إلى الشعراء الذين اهتموا بالبديع 

 . التأليف في البديع 

 مسلم بن الوليد / صريع الغواني وظاهرة البديع . 

 . تحليل نص شعري لمسلم كمثال على البديع 
 

 

مرررن الشرررعر يسرررتخرج الطلبرررة أمثلرررة  .
 . على الظواهر المدروسةالعباسي 

السابع 

 ثامنالو

  حيات  وشعره( .البحتري( 

  نص شعري للبحتري في الوصف .تحليل 

 . )أبو تمام )حيات  وشعره 

 التجديد والغموض عند أبي تمام . 

 ام .تحليل نص شعري ألبي تم                                                                                                                                                                                                                                                         

 زنة بين الطائيين )أبو تمام والبحتري(الموا . 

  كترررابتكليرررف الطلبرررة برررالوقوف علرررى 
الصورة الفنية في شعر أبي تمرام لعبرد 

 .  القادر الرباعي

 التاسع

 والعاخشر

االمتحان 

 الثاني

 . )علي بن الجهم )حيات  وشعره 

 . الوصف في شعر ابن الجهم 

 . رثاء المدن 

 . رثاء بغداد للخريمي 

 بن الرومي .رثاء البصرة ال 

 . )شعر التصوف )النشأة والخصائص والمضامين 

  نص من شعر التصوف( . الحالج( 
 

كتابة تقريرر نرش ررار صوت ري  لرص صوا رر 

 صواباسص .

 الحادي عشر

 االمتحان الثاني

 

  شرررررعر الحيررررراة اليوميرررررة والطبقرررررات الشرررررعبية )الشرررررطار
 والعيارون( .

 . )جحظة البرمكي )مقطعات من شعره 

 كتابة تقرير نش صودووة صوحمدصنية .
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 لحمداني )حيات  وشعره( .أبو فراس ا 

  في شعر أبي فراس الحمدانّي. الفروسيةتجربة 

 .روميات أبي فراس الحمداني 

 . تحليل نص من الروميات 
 

 

 عشر الثاني

 

  ( .سيرت  وتكوين ) المتنبي 

 أبرز قصائده . 

 . تجليات الحكمة في شعر المتنبي 

 . السيفيات 

 ت .الكافوريا 

 . تحليل نصوص شعرية للمتنبي 

 

 

 

 عشر الثالث

 

 . الحركة النقديـّة حول المتنبـّي 

 ظواهر في شعر المتنبي . 
 

 
 

إلى كتاب المتنبي لمحمود  الرجوع
مع المتنبي" لط  "وكتاب شاكر 

حسين". وكتاب "المتنبي: مالئ الدنيا 
ن المتنبي وشارل الناس"، وشرح ديوا

تقديم عرض لعبد الرحمن البرقوقّي و
 ألحدهما .
 

 

 عشر الرابع

  حيات  وشعره( . العالء المعريأبو( 

 . لزوميات أبي العالء المعري 

 . ديوان سقط الزند 

 . فلسفة المعري 

 الليل في شعر أبي العالء المعري . وصف 

 . موقف المعري من المرأة 
 
 

  

 الوقوف على كتاب شوقي ضيف: 
 الفن ومذاهب  في الشعر العربي. 

 امسالا

 عشر

والسادس 

 عشر

 .مناقشة بحوث الطلبة 

  .مراجعة المادة مراجعة شاملة 

 االمتحان النهائي. 

 

 

 

 .ل ساعة تدريسك مقابل ساعة دراسيةحجم العمل الملقى على عاتق الطالب: ما ال يقل عن 
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 سياسة الحضور والغياب:
 

ادة بدون عذر مرضي أو قهري يقبله عميد الكلية  % من الساعات املقررة للم15ال يسمح للطالب ابلتغيب أكثر من 
إذ يرتتب اعتبار الطالب منسحباً من املادة يف حال  قبول العميد للعذر، بينما مينة  مةن التقةدال لحمتحةان النهةاكي وتكةون 

 لعذر املرضي أو القهري.اعحمته يف املادة صفراً يف حال  عدال قبول العميد 
 العلمية      المادة مراجع 

 ـمراجعال

تلنددي علد ادددل ددسلايدد، للددالع،ددال دد  ل لقايددلم، دتل  -1 تللققل1عبددالقادددالقلقاددداتلالتددادلقا ااشدداللددالقا،ددمللقاإلا دداح
 .1962قايماقفتلقاداهلةتل

ل.2007عيانتلتللققلقالقئالقاملي ةلالن،لتل1ع يدلقايصليتلقإلباقعلوقايلطةللالشمللقامصللقاإلا القألولتل  -2
لو ذقهلسللا -4  تلقاداهلةتلل.د.11قا،مللقاملباتللققلقاديماقفتل للشوقالن فتلقاف ح

تل  -5 علقالؤيةلوقاف ح  .1975تللققلقانهضةلقاملب ةتلب،لودتل1عزلقااش ل  ياع،لتللالقأللبلقاإلا اح

  حيالزغلولل  متلقأللبللالعصللقاإلا ،، تل ن،أةلقايماقفلباإل كناقيةتلل.د.ل . -6

 .1988تقاداهلةتل1لققلغليبتل للشو فلخل فتلقا،مللقاإلا اعلنحولقؤيةلجاشاةتل -7

تل  -8  .1959تل ك لةلنهضةل صلتلقاداهلةتل1عبالقاحك ملبللعتللألبلقايم زاةل ادلنهايةلقادلنلقالقبعلقاهاليح

تلتلجيدةلوتحد،د عل حيدالشو دفلنادمتل لقجمدةعل ايدانلعلدااتل ن،دوققدل1غو  افللدونلغلونلدامتلشدملقبلعلا د،ونتل  -9
 .1959لققل ك لةلقاح اةتل

للالقادلنلقاثانالقاهاليتل  حيال صط -10 ققةتلقتااهادلقا،مللقاملباح    .1963تللققلقايماقفتلقاداهلةتل1فدلهاح

دواوين الشعراء كبشرار برن بررد وأبري نرواس وأبري تمرام ومسرلم برن الوليرد وعلري برن الجهرم والمتنبري والمعرري وابرن    -11
 الرومي وريرهم .

 


