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BSAR 409 

One of the following options: 
 

BSAR 409 (c) Comparative Literature              األدب المقارن 
 

Course Description       توصيف ادلقرر 
 

واجتاىاتو ومساتو ونشأتو وتطوره يف أورواب يف القرن التاسع عشر ادليالدي يتناول ىذا ادلساق مفاىيم األدب ادلقارن  
وقضااي األدب ادلقارن مثل التأثر والتأثري والتشابو ادلقصود ويقدم أمنوذجات أدبية مقارنة من آداب سلتلفة مثل الرحلة إىل العامل 

 انيت ورسالة اخللود حملمد إقبال(.اآلخر )دراسة مقارنة لرسالة الغفران للمعري والكوميداي اإلذلية لد
 ويتناول ادلساق األدبني العريب واألردي ويقدم أمنوذجات أدبية من اآلداب العربية واألردية مالحظا للتأثر والتأثري بينهما. 

 Course Objectives        أهداف ادلقرر:
 يرمى ادلقرر الدراسي إىل ترسيخ ما يلي: 

 األدب ادلقارن ومصطلحاتو يف العصر احلديث.أن يتعرف الطالب على مفاىيم  .1
 أن يتعرف على اتريخ نشأة األدب ادلقارن وتطوره يف أورواب والعامل العريب. .2
 أن يتعرف على منهجيات ادلقارنة بني األدب العريب واآلداب األخرى. .3
 أن يتعرف على طرائق التأثر والتأثري بني اآلداب ادلختلفة. .4
  اآلداب القد م واألدب احلديث.أن يطبق على نصوص مقارنة يف .5
 أن يتعرف الطالب على عالقة اللغة العربية وآداهبا ابللغة األردية وآداهبا. .6

 Course Contents        حمتوايت ادلقرر:
 Unit  01       حملة اترخيية عن األدب ادلقارن.: الوحدة األوىل

 مفاىيم األدب ادلقارن ونشأتو وتطوره يف أورواب. 1.1
 األدب ادلقارن ومدارسو يف العصر احلديث. اجتاىات 1.2

 Unit  02      عالقة األدب العريب ابلفكر اليوانين.: الوحدة الثانية
 أثر الفكر اليوايين يف األدب العريب. 2.1
 حركة الرتمجة يف العصر العباسي وأثرىا يف األدب العريب. 2.2

 Unit  03      أثر األدب العريب يف اآلداب األوروبية.: الوحدة الثالثة
 حركة الرتمجة يف أورواب من العربية يف العصور الوسطى. 3.1
 ترمجات القرآن الكر م وأغراضها. 3.2
 ترمجات الكتب العربية )قصة ادلعراج، كليلة ودمنة، ألف ليلة وليلة(. 3.3
 دراسة مقارنة )رسالة الغفران والكوميداي اإلذلية ورسالة اخللود(. 3.4

 Unit  04     ابألدب الغريب يف العصر احلديث.أتثر األدب العريب : الوحدة الرابعة
 أتثر األدب العريب ابلقصة والرواية. 1.1
 أتثر األدب العريب ابدلسرحية. 1.2
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 Unit  05       عالقة اللغة العربية ابألردية.: الوحدة اخلامسة
 أثر العربية على األردية )لفظاً وأجبدية(. 1.1
 األردي.عالقة األدب الديين والعلوم العربية ابألدب  1.2

 Unit  06     دور الرتمجة يف األدب ادلقارن )العريب واألردي(.: الوحدة السادسة
 الرتمجات األردية للقرآن الكر م وميزاهتا. 6.1
 الكتب العربية ادلرتمجة إىل األردية. 6.2
 الكتب األردية ادلرتمجة إىل العربية. 6.3

 Unit  07     رّواد األدب األردي وعالقتهم ابألدب العريب. الوحدة السابعة:
 رّواد النثر األردي وعالقتهم ابآلداب العربية. 1.1
 رّواد الشعر األردي وعالقتهم ابآلداب العربية. 1.2

 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 تتشّكل يف صور آتية:

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

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

 م.1999حسان اخلطيب: آفاق األدب ادلقارن عربيا وعادليا، دار الفكر العريب ادلعاصر، مصر،  -
 ںيمزبيد أمحد )الدكتور(:  -

 

 د ايبت

 

 م.1987ادارة ثقافت إسالمية، الىور،  ،هصح    دنھا ك و پ   رعيب أ
 م.1995طو ندا: األدب ادلقارن، دار ادلعارف اجلامعية، مصر،  -
 م.1983، 5دمحم غنيمي ىالل: األدب ادلقارن، دار الثقافة، بريوت، ط -
 م.1982ابكستان،  زلمود عبدهللا )الدكتور(: آداب اللغة العربية يف ابكستان، وزارة التعليم الفيدرالية، -
 م.1987، 1مكي، الطاىر أمحد: األدب ادلقارن: أصولو وتطوره ومناىجو، دار ادلعارف، مصر، ط -

 


