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BSAR 403- Classical Arabic Poetry           الشعر العربي القديم 
 

Course Description       توصيف المقرر 

 

يسجلون أىم األحداث والقيم اشتهر العرب منذ القدًن ابلشعر، وكان للشعر أذنية قصوى عندىم، فالشعراء كانوا  
األخالقية ومآثر قومهم ُب الشعر، وذلذا مسي الشعر ديوان العرب حيث سجل لنا كل شيء. وكذلك الفهم العميق والسديد 
للقرآن واحلديث اللذين ذنا مصدران أساسيان للدين اإلسالمي ال شنكن إال دبعرفة اللغة اللىت وردا فيها، فروي أن الصحابة كانوا 

لون على الشعر العريب اجلاىلي  ُب شرح غرائب القرأن. فالشعر العريب لو أتثَت مباشر ُب هتذيب النفوس وتربيتها، كما أنو يعو  
أفضل وسيلة حلفظ اللغة وتفصيح اللسان. ومنو تتخذ الشواىد واألمثال. فهذا ادلقرر الدراسي زنمل ُب داخلو قمة الشعر اجلاىلي 

 سلتارات الشعر من عصر صدر اإلسالم والعصر األموي مع شرح ادلفردات واألبيات ابللغة العربية.نعٍت بو ادلعلقات السبع و 
 Course Objectives        أهداف ادلقرر:

 ور ادلختلفة من اجلاىلي وصدر األسالم واألموي.سباب نشٔاة الشعر ُب العصم خبلفيات وأ ٔالف: تعريف ادلتعل   
 هم اللغة العربيةب:التعريف دبصدر أساسي ُب ف 
 ت: تزويد الطالب ابدلفردات وادلًتادفات خالل شرح مفردات األبيات الشعرية  
 ج: حث الطالب على حفظ األبيات والشواىد 
 د: إفادهتم بثقافات تلك العصور وحضاراهتا. 

 Course Contents        حمتوايت ادلقرر:
 Unit  01         الوحدة األوىل: الشعر اجلاهلي:

 :التعريف ابلعصر اجلاهلي و أغراض الشعر وميزاته يف هذا العصر1.1
 بيتا اتليا( 11:معلقة امرؤ القيس)1.1

 بسقط اللوى بُت الدخول فحومل  قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل   
 لدى مسرات احلي انقف حنظل   كأين غداة البُت يوم ربملوا   
 هتلك أسى وذبم ليقولون: ال    وقوفا هبا صحىب علي مطي هم  
 وال سيما يوم بدارة جلجل   أال رب  يوما لك منهن صاحل   
 وإن كنت قد أزمعت صرمى فأمجلي   أفاطم مهال بعض ىذا التدلل  
 وأنك مهما أتمري القلب يفعل   أغرك مٍت  أن حبك قاتلي  
 بسهميك ُب أعشار قلب مقت ل   وما ذرفت عيناك إال لتضريب   
 علي أبنواع اذلموم ليبتلي  البحر أرخى سدولووليل كموج   
 بصبح وما اإلصباح منك أبمثل  أال أيها الليل الطويل أال اجنلي   
 دبنجرد قيد األوابد ىيكل   وقد اغتدي والطَت ُب وكناهتا  
 كجلمود صخر حطو السيل من عل   مكر مفر مقبل مدبر معا  

 (94-31)ادلعلقات السبع مع شرح الزوزين، ص
 بيتا اتليا( 11:معلقة طرفة بن العبد البكري )..1

 تلوح كباقي الوشم ُب ظاىر اليد   خلولة أطالل بربقة ثهمد   
 يقولون ال هتلك أسى وذبلد   وقوفا هبا صحيب على مطيهم   
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 عليو نقي اللون مل يتخدد  ووجو كأن الشمس ألقت رداءىا   
 فلم أكسل ومل أتبلدعنيت   إذا القوم قالوا من فىت خلت أنٍت   
 وإن تقتنصٍت ُب احلوانيت تصطد  فإن تبغٍت ُب حلقة القوم تلقٍت   
 وبيعي وإنفاقي طريفي ومتلدي   وما زال تشرايب اخلمور ولذٌب   
 وأفردت إفراد البعَت ادلعبد   إىل أن ربامتٍت العشَتة كلها   
 ت سللديهد اللذات ىل أنوأن أش  أال أيهذا الالئمي أحضر الوغى   
 وما تنقص األايم والدىر ينفد  أرى العيش كنزا انقصا كل ليلة   
 على ادلرء من وقع احلسام ادلهند  وظلم ذوي القرىب أشد مضاضة   
 وأيتيك ابألخبار من مل تزود  ستبدي لك األايم ما كنت جاىال   

 (50-05)ادلعلقات السبع مع شرح الزوزين، ص
 بيتا اتليا( 11) :معلقة زهري بن أيب سلمى1.1

 محبومانة الدراج فادلتثل   أمن أم أوَب دمنة مل تكلم  
 فألاي عرفت الدار بعد توىم  وقفت هبا من بعد عشرين حجة   
 رجال بنوه من قريش وجرىم  فأقسمت ابلبيت الذي طاف حولو   
 على كل حال من سحيل ومربم   شنينا لنعم السيدان وجدسبا   
 تفانوا ودقوا بينهم عطر منشم   تداركتما عبسا وذبيان بعدما   
 موما ىو عنها ابحلديث ادلرج     وما احلرب إال ما علمتم وذقتم   
 سبتو ومن زبطئ يعمر فيهرم  رأيت ادلنااي خبط عشواء من تصب   
 على قومو يستغن عنو ويذمم  ومن يك ذا فضل فيبخل بفضلو   
 موإن يرق أسباب السماء بسل     ومن ىاب أسباب ادلنااي ينلنو   
 يكن محده ذما عليو ويندم  ومن رنعل ادلعروف ُب غَت أىلو   
 وإن الفىت بعد السفاىة زنلم  وإن سفاه الشيخ ال حلم بعده   

 (49-55)ادلعلقات السبع مع شرح الزوزين، ص
 

 اتلية(أبيات  8:معلقة لبيد بن ربيعة العامري )1.1
 دبٌت أتبد غوذلا فرجامها   عفت الداير زللها فمقامها   
 حجج خلون حالذلا وحرامها   دمن ذبرم بعد عهد أنيسها   
 ابجللهتُت ظباؤىا ونعامها   فعال فروع األيهقان وأطفلت   
 زبر ذبد متوهنا أقالمها  وجال السيول عن الطلول كأهنا   
 ما خوالد ما يبُت كالمهاص   فوقفت أسأذلا وكيف سؤالنا   
 وصال عقد حبائل جذامها   أومل تكن تدري نوار أبنٍت   
 ولكل قوم سنة وإمامها   من معشر سنت ذلم آابؤىم   
 قسم اخلالئق بيننا عالمها   فاقنع دبا قسم ادلليك فإدنا   

 (334-49)ادلعلقات السبع مع شرح الزوزين، ص
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 اتلية(أبيات  8:معلقة عمرو بن كلثوم)1.1
 وال تبقي مخور األندرينا   أال ىيب بصحنك فاصبحينا   
 وأخرى ُب دمشق وقاصرينا   وكأس قد شربت ببعلبك   
 وأنظران خنربك اليقينا   أاب ىند فال تعجل علينا   
 ونصدرىن محرا قد روينا   أبان نورد الراايت بيضا   
 نطاعن دونو حىت يبينا   ورثنا اجملد قد علمت معد   
 فنجهل فوق جهل اجلاىلينا   أال ال رنهلن أحد علينا   
 مىت كنا ألمك مقتوينا   هتددان وأوعدان رويدا   
 زبر لو اجلبابر ساجدينا   إذا بلغ الفطام لنا صيب   

 (311-399)ادلعلقات السبع مع شرح الزوزين، ص
 أبيات اتليا( 11:معلقة عنرتة بن شداد العبسي )1.1

 أم ىل عرفت الدار بعد توىم   اء من مًتدم ىل غادر الشعر   
 مٍت دبنزلة احملب ادلكرم   ولقد نزلت فال تظٍت غَته   
 مسح سلالقيت إذا مل أظلم   أثٍت علي دبا علمت فإنٍت   
 وكما علمت مشائلي وتكرمي  وإذا صحوت فما أقصر عن ندى   
 تعلميإن كنت جاىلة دبا مل    ىال سألت اخليل ايبنة مالك   
 أغشى الوغى وأعف عند ادلغنم   سنربك من شهد الوقيعة أنٍت   
 أشطان بئر ُب لبان األدىم   يدعون عنًت والرماح كأهنا   
 ولبانو حىت تسربل ابلدم   ما زلت أرميهم بثغرة حنره   
 وشكا إيل بعربة وربمحم   فازور من وقع القنا بلبانو   
 ولكان لو علم الكالم مكلمي   لو كان يدري ما احملاورة اشتكى  
 قيل الفوارس ويك عنًت أقدم  ولقد شفى نفسي وأذىب سقمها   

 (305-395)ادلعلقات السبع مع شرح الزوزين، ص
 

 أبيات اتلية(1:معلقة احلارث بن حلزة اليشكري )1.8
 اثو شنل منو الثواء رب      آذنتنا ببينها أمساء   
 شعري مىت يكون اللقاءليت    ٍب ول ت  آذنتنا ببينها  
 ء خطب نعٌت بو ونساء   وأاتان من احلوادث واألنبا   
 ن علينا ُب قيلهم إحفاء   إن إخواننا األراقم يغلو   
 ـب وال ينفع اخللي اخلالء   سنلطون الربيء منا بذي الذنـ   
 عند عمرو وىل لذاك بقاء   أيها الناطق ادلرقش عنا   
 ـل وال ينفع الذليل النجاء   ال يقيم العزيز ابلبلد السهـ   
 (311-304)ادلعلقات السبع مع شرح الزوزين، ص 
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 Unit  02       الوحدة الثانية: الشعر يف عصر صدر اإلسالم
 : التعريف هبذا العصر مع ميزات وأغراض الشعر فيه1.1
 بيتا( 9 وصحابته ):حسان بن اثبت هنع هللا يضر ميدح النيب ملسو هيلع هللا ىلص1.1

 ابلنور واحلق بعد الظلم فلما أاتان رسول ادلليك 
 جنالد عنو بغاة األمم  فقمنا أبسيافنا دونو  إىل

 أبيات( 9:اخلنساء اهنع هللا يضر ترثي أخاها)..1
 أم ذرفت إذ خلت من أىلها الدار  قذى بعينك أم ابلعُت عوار   
 فيض يسيل على اخلدين مدرار  كأن دمعي لذكراه إذا خطرت   
 ودونو من جدير الًتاب أستار تبكي لصخر ىي العربي وقد وذلت   
 وإن صخرا إذا نشتو لنحار  وإن صخرا لوالينا وسيدان   
 وإن صخرا إذا جاعوا العقار  وإن صخرا ادلقدام إذا ركبوا   
 كأنو علم ُب رأسو انر  وإن صخرا لتأًب اذلداة بو   
 وللحروب غداة الروع مسعار  احمليا كامل ورعجلد مجيل   
 شه اد أندية، للجيش جر ار  مح ال ألوية، ىب اط أودية   
 فقد أصيب فما للعيش أوطار قد كان خالصيت من كل ذي نسب  
 (391-399م، ص 3411)ديوان اخلنساء، دار عمار، األردن،  

 :كعب بن زهري هنع هللا يضر،قصيدته )ابنت سعاد(1:1
 ال أذلينك إىن عنك مشغول  ملو وقال كل خليل كنت آ من: 
 أذنب وقد كثرت ُب األقاويل  ال أتخذين أبقوال الوشاة ومل  إىل: 

 (354)اتريخ األدب العريب، أمحد حسن الزايت ص 
 Unit  03       الوحدة الثالثة:الشعر يف العصر األموي

 فيه.التعريف هبذا العصر مع ذكر أغراض الشعر وميزاته 1..

 أبيات( 8:األخطل ميدح عبد ادللك بن مروان )1..
 أبدى النواجذ عارم ذكر  نفسي فداء أمَت ادلؤمنُت إذا  من: 
 سبت فال منة فيها وال كدار  بٍت أمية نعما كم رلللة  إىل 

 ، قدشني كتب خانو، كراتشي(334)اتريخ األدب العريب، أمحد حسن الزايت، ص
 أبيات( 11بن مروان ): جرير ميدح عبد ادللك ...
 عشية ىم  صحبك ابلرواح  أتصحو، بل فؤادك غَت صاح  من:
 وأندى العادلُت بطون راح  ألستم خَت من ركب ادلطااي  إىل 

 (41-49)ديوان جرير، دار مكتبة احلياة، بَتوت، 
 أبيات( 8:الفرزدق ميدح سيدان زين العابدين رمحه هللا  تعاىل )1..
 والبيت يعرفو واحلل واحلرم لبطحاء وطأتو ىذا الذي تعرف ا من: 
 كفر وقرهبم منجى ومعتصم  من معشر حبهم دين وبغضهم إىل 

 (399 -393)اتريخ األدب العريب للزايت، ص 
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 اسرتاتيجيات التعليم والّتعّلم
 احملاضرة والشرح النظري 
 ادلناقشة وادلشاركة االجتماعية 
 احملاكاة 

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

 الّتقومي الذايت لألنشطة والواجبات
 األنشطة والواجبات تتشك ل ُب صور آتية:

 التكليف أبحباث مجاعية وربديد مسؤولية كل عضو ُب اجملموعة -
 تشكيل رلموعات سبث ل آراء سلتلفة، وإقامة مناقشات علمية بينها -
 فردي ةالتكليف ابحباث  -

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

 .دار هنضة مصر للنشر، القاىرة الطبعة: الثانية.اتريخ األدب العربی، أمحد حسن الزايت -
 األردن .دارعمان  ،ديوان خنساء -
دار احياء الًتاث .شرح ادلعلقات السبع، ىـ(919حسُت بن أمحد بن حسُت )ادلتوَب: ، الزَّْوَزين، أبو عبد هللا -

 م 9559 -ىـ 3991الطبعة: األوىل .العريب
 .دار ادلعارف. مصر،اتريخ األدب العريب العصر اجلاىلي :شوقي ضيف -
 العريب ، الىور، مكتبة آزاد.ملك، األستاذ، الدكتور خالق داد ملك: شذرات من الشعر  -

 


