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BSAR 407- Modern Arabic Poetry        الشعر العربي الحديث 
 

Course Description       توصيف املقرر 
 

األحداث والقيم اشتهر العرب منذ القدمي ابلشعر، وكان للشعر أمهية قصوى عندىم، فالشعراء كانوا يسجلون أىم  
األخالقية ومآثر قومهم يف الشعر، وذلذا مسي الشعر ديوان العرب حيث سجل لنا كل شيء. وكذلك الفهم العميق والسديد 
للقرآن واحلديث اللذين مها مصدران أساسيان للدين اإلسالمي ال ميكن إال دبعرفة اللغة اللىت وردا فيها، فالشعر العريب لو أتثري 

ب النفوس وتربيتها، كما أنو أفضل وسيلة حلفظ اللغة وتفصيح اللسان.ومنو تتخذ الشواىد واألمثال.فهذا ادلقرر مباشر يف هتذي
الدراسي حيمل يف داخلو قمة الشعر يف العصر العباسي واحلديث،والعصر احلديث ىو عصر النهضة حيث عّرف الشعراء األغراض 

مما أدى إىل إنشاء أدب جديد.فاخًتان بعض القصائد من العصر العباسي  واألنواع األخرى للشعر واتصل أىل الغرب ابلشرق
 واألخرى من العصر اجلديد مع شرح ادلفردات واألبيات ابللغة العربية.

 Course Objectives        أهداف املقرر:
 احلديث.ور ادلختلفة من العباسي والعصر سباب نشٔاة الشعر يف العصات وأ فيم خبلٔالف: تعريف ادلتعلّ  
 ب:التعريف أببرز الشعراء يف العصرين العباسي واحلديث 
 ت:تزويد الطالب ابدلفردات وادلًتادفات خالل شرح مفردات األبيات الشعرية  
 ج:حث الطالب على حفظ األبيات والشواىد 
 د:إفادهتم بثقافات تلك العصور وحضاراهتا وخلفيات القصائد ادلختارة للمقرر. 

 Course Contents        :حمتوايت املقرر
  Unit  01          الوحدة األوىل: 

 :التعريف ابلعصر العباسي و أغراض الشعر وميزاته يف هذا العصر1.1
 أبيات( 11( )ھ111-131):شعر أيب العتاهية1.1
 فكم يصري إىل تباب  لدوا للموت وابنوا للخراب  من: 
 أو ظل السحابكحلم النوم   أراك وإن طلبت بكل وجو  إىل: 

 (14-19، ص4691)ديوان أيب العتاىية: دار صادر، بريوت، 
 أبياات( 11()ھ353-313:راثء املتنيب يف والدة سيف الدولة)1.3
 وتقتلنا ادلنون بال قتال  نعد ادلشرفية والعوايل  من:
 وقبل اللحد يف كرم اخلالل  على ادلدفون قبل الًتب صوان  إىل: 

 (41-8، ص3ادلتنيب، دار ادلعرفة، بريوت، ج)ديوان أيب الطيب 
 أبيات( 11()تعب كلها احلياة()ھ339-363:أبو العالء املعري)1.3
 نوح ابك، وال ترًل شاد  غري رلد يف مليت واعتقادي  من: 
 إال من راغب يف ازدايد  تعب كلها احلياة، فما أعجب إىل: 

 (33ص4ي، بريوت، ج)ادلطالعة العربية، عبد هللا مشنوق، ادلكتب التجار 
 أبياات( 11:ديوان احلماسة، ابب احلماسة، السموأل بن عاداي )1.5
 فكل رداء يرتديو مجيل إذ ادلرء مل يدنس من اللؤم عرضو من: 
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 وليست على غري الظبات تسيل تسيل على حد الظبات نفوسنا  إىل: 
 (16-14، ص4)ديوان احلماسة: ج

 أبيات( 11هللا تعاىل):قصيدة الربدة للبوصريي رمحه 1.5
 والفريقني من عرب ومن عجم  دمحم سيد الكونني والثقلني  من: 
 حد فيعرب عنو انطق بفم  فإن فضل رسول هللا ليس لو  إىل: 

 (114-112م، ص4643)البوصريي، ديوان البوصريي، مطبعة مصطفى البايل احلليب، مصر، الطبعة الثانية، 
 

 Unit  02       ر احلديثالوحدة الثانية: الشعر يف العص
 : التعريف هبذا العصر مع ميزات وأغراض الشعر فيه1.1
 أبيات( 6من مصر )قصيدة إىل اإلجنليز() :حافظ إبراهيم1.1
 واطمسوا النجم واحرموان النسيما حولوا النيل واحجبوا الضوء عنا  من: 
 فقد رأيت ادلصري أمسى وخيما  فاتقوا غضبة العواصف إّّن  إىل: 

 (331)ديوان حافظ إبراىيم، دار صادر، بريوت، ص
 أبيات(6:خليل مردم بك من سوراي )بث وجد()1.3
 وفؤادي كاد شوقا ينفطر  طال ليلي وتوالّن السهر  من: 
 والذي أكتم وأدىى وأمرّ   إن ىذا بعض ما قاسيتو  إىل: 

 (464)ديوان خليل مردم بك، اجملمع العلمي العريب، دمشق، ص
 أبيات( 11قاسم الشايب من تونس )إرادة احلياة():أبو ال1:3

 فال بد أن يستجيب القدر   إذا الشعب يوما أراد احلياة   
 وال بد للقيد أن ينكسر   وال بد لليل أن ينجلي   
 تبخر يف جوىا واندثر   ومن مل يعانقو شوق احلياة   
 وحدثين روحها ادلستًت   كذلك قالت يل الكائنات   
 يعش أبد الدىر بني احلفر   ومن مل حيب صعود اجلبال   
 أاي أم ىل تكرىني البشر   وقالت يل األرض دلا سألت   
 ومن يستلذذ ركوب اخلطر   أابرك يف الناس أىل الطموح   
 ويقنع ابلعيش عيش احلجر   وألعن من ال مياشي الزمن   
 وحيتقر ادليت مهما كرب   ىو الكون حي حيب احلياة   
 وال النحل يلثم ميت الزىر   فال األفق حيضن ميت الطيور   
 (163)ديوان أيب القاسم الشايب، ارادة احلياة، ص 

 أبيات( 8:جربان خليل جربان من الوالايت املتحدة )دعاء( )1.5
 من نشيد السكينة األبدية  امسعيين سكينة الليل حلنا  من: 
 هبم والتحية مّل قليب سبا   مّل قليب بغضاءىم  إىل: 

 (111-112آئي ملك، ص)أزىار األشعار ايف، 
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 أبيات( 15:أمحد الشوقي من مصر )اهلمزة النبوية( )1.6
 وفم الزمان تبسم وثناء  ولد اذلدى فالكائنات ضياء  من: 
 ومن اخلليل وىديو سيماء  وعليو من نور النبوة رونق  إىل: 

 (39-31)الشوقيات، دار الكتاب العريب، بريوت، ص
 بيتا( 15: األمري عبد هللا الفيصل من اململكة العربية السعودية )صناجة العرب( )1.7

 قصيدة صناجة العرب من ديوان حديث القلب.
 أبيات( 6: خليل مطران من لبنان) يقظة العرب( )1.8

 ، آزاد بكدبو، الىور.81آئي ملك، صأزىار األشعار، ايف 
 بيتا( 13حدة )احلجر الصغري( ):إيليا أبو ماضي من الوالايت املت1.9
 وىو يغشي ادلدينة البيضاء  مسع الليل ذو النجوم أنينا  من: 
 فإن يغشى ادلدينة البيضاء  فتح الفجر جفنو فإذا الطو  إىل: 

 (34)ديوان إيليا أبو ماضي، ص
 أبيات( 8: معروف الرصايف  من العراق )إيقاظ الرقود()1.11

 وقد أعياك أيقاظ الرقود   إىل كم أنت هتتف ابلنشيد من: 
 هتز من اجلهالة يف مهود إىل: 

 (31)أزىار األشعار، ص
 اسرتاتيجيات التعليم والّتعّلم

 احملاضرة والشرح النظري 
 ادلناقشة وادلشاركة االجتماعية 
 احملاكاة 

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

 الذايت لألنشطة والواجباتالّتقومي 
 األنشطة والواجبات تتشّكل يف صور آتية:

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

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

 ٠ ،اتريخ األدب العريب، أمحد حسن الزايت -
 ۔نفحة العرب )نظميات( اعزاز علی ،قدميی كتب خانو كراتشی ۔الشوقيات، ، محد شوقیأ -
 ۔وطنی للثقافة والفنون واآلداب، الكويت اذباىات الشعر العريب ادلعاصر، اجمللس ال دكتور احسان عباس، -
 ٠ديوان جرير : دارمكتبة احلياة  -
 ۔، دارادلوسم احلديث األدب العريب ،سامل ادلعوش -
 دراسات يف الشعر العريب ادلعاصر، دارادلعارف، مصر شوقی ضيف، -
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 ، القاىرهة ٔابولو واثرىا يف الشعر احلديثمجاع، عبدالعزيز الدسوقی -
 ۔، دارالعودة ، بريوت قضاايه وظواىره الفنية وادلعنويةالشعر العرب ادلعاصر  ،عز الدين امساعيل -
 ۔،دارالعلم للماليني٦اتريخ االدب العريب، عدد االجزاء: عمر فروخ، -
 مكتبة آزاد ،الىور ،شذرات من الشعر العريب ،ألستاذ الدكتور خالق داد ملك -
 ۔بريوتقضااي الشعر ادلعاصر، داراآلداب  ،ةانزك ادلالئك -

 


