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BSAR 409 

One of the following options: 
 

BSAR 409 (d)  Arabic Literature in the Subcontinent 
 األدب العربي في شبه القارة

 
Course Description       توصيف املقرر 

ابألدب العريب يف شبو القارة اذلندية الباكستانية. إنو يلقي الضوء على دخول العرب يعّرف ىذا ادلقرر الطالب  
وادلسلمني يف ىذه البالد، ويتناول ذلك األدب الذي قام إببداعو أدابء ىذه البالد يف أشكالو األدبية ادلتنوعة شعرا ونثرا، كما أنو 

وا يف ىذه البالد منذ أن دخل اإلسالم ىذه البالد وحىت العصر يناقش حياة وأعمال الشعراء والكتاب ادلشهورين الذين عاش
 الراىن.

 Course Objectives        أهداف املقرر:
 إلقاء الضوء على دخول اإلسالم وادلسلمني واللغة العربية وأدهبا يف شبو القارة. إىل ادلقرر ذاى دفهي .1
 يف شبو القارة اذلندية الباكستانية. العريب األدب ادراسة ادلراحل التارخیّية اليت مر هب .2
 تناول جوانب احلياة االجتماعية والثقافية والدينية والسياسية يف ىذه البالد. .3
 التعرف على حياة أىم ادلؤلفني  والشعراء يف شبو القارة. .4
 إلقاء النظرة على أىم النصوص العربية وأمهيتها يف تطور األدب العريب يف شبو القارة. .5
 الشعر العريب الذي نظمها شعراء شبو القارة وخصائصو.التعرف على  .6

 Course Contents         :حمتوايت املقرر
 Unit 01    دراسة التاریخ اإلسالمی والسياسی واألديب لشبه القارة الوحدة األوىل:
  دخول ادلسلمني إلی  شبو القارة  "الدولة العربية يف السند"  1.1
 حركة ابكستان وخلفيتها 1.2

 Unit 02       مناذج النثر العريب يف شبه القارة الثانية:الوحدة 
 القاضي ثناء هللا الباين بيت: تفسري سورة قريش من التفسري ادلظهري 2.1

 )من إليلف قريش.... إىل : قلت وقد جربتو كثريا(
 الشيخ عبد احلق احملدث الدىلوي:  "دلعات التنقيح يف شرح مشكاة ادلصابيح" 2.2

: عن أيب ىريرة هنع هللا يضر قال قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: الكلمة احلكمة ضالة احلكيم.... إىل هناية شرح 216رقم )من: احلديث 
 طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة( 218احلديث رقم 

 الشاه ويل هللا احملدث الدىلوي: اخلالفة من كتاب حجة هللا البالغة 2.3
 يف اخلليفة.... وتسلطو عليهم كسائر اخللفاء بعد خالفة النبوة( )من: اعلم أنو يشًتط 

 .. إىل: وألقى علينا شدة بعد شدة".السيد عبد احلي احلسين: من "فمن أدابء اذلند  2.4
  عبد العزيز ادليمن:  "حفظو وواعيتو" من كتاب أبو العالء وما إليو 2.5

 م كل ما أوردوا عليو()من: العميان أصح الناس حفظا... إىل:  وسرد عليه
 أبو احلسن علي الندوي: إىل األمة العربية من كتاب: روائع إقبال 2.6

 )من: خصص دمحم إقبال قصيدة من أبدع قصائده... وُقد قافلة البشرة إىل الغاية ادلثلى(
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 Unit 03     مناذج الشعر العريب يف شبه القارة الوحدة الثالثة:

 أبيات    ٥أبو عطاء السندی:ادلقرر  3.1
 )من: إذا ادلرء مل يطلب معاشا لنفسو.... وكيف ينام الليل من كان معسرا(

 بيتا  من قصيدة دالية يف مدح  رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 10الشيخ أمحد بن دمحم التهانيسری: ادلقرر  3.2
 (...... إىل: وشدوا العيس ابلقند.)من : أطار ليب حنني

 نزىة اخلواطر"  رللس دائرة ادلعارف العثمانية حيدر آابد الدكن ' اذلند( "ا ـاا من اجلزء الثالث من كتاب٠)ص  
 أبيات    08القاضی عبدادلقتدر: ادلقررـ  3.3

 .... إىل : عند اخلائف الوجل(.من: اي سائق الظعن يف
 اجلزء الثانی من كتاب نزىة اخلواطر( 72-71)ص ـ 
 بيتا  11ادلقرر  زاد البلغرامی: السيد غالم علی 3.4

 )من أحىي حبب الغيد.....إىل: ما كان ابدليزان(
 من الديوان الثانی  '  لوح زلفوظ' حيدر آابد الدكن، اذلند(  51-50)ص ـ 
 أبيات  09الشيخ فيض احلسن السهارنبوری : ادلقرر 3.5

 ...ما غيث الورى ابلروائح(.)من:  يقولون يل من غري علم وحجة... إىل
 ا من ديوان الفيض   اجملمع العريب الباكستانی الىور(٤)ص ـ
 بيتا 12ادلقرر: : الشاه ولی هللا احملدث الدىلوی 3.6

 )من: فمن  شاء فليذكر مجال بثينة.......إىل: يف القلب شر ادلخالب(  
 ه(1308 ط اجملتبائی، من  "أطيب النغم يف مدح سيد العرب صلى هللا عليو و سلم  والعجم"،  ٠٢ـ٠٠)ص ـ

 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 املقرتحة:

 الباين بيت، ثناء هللا القاضي، تفسري ادلظهري، شارع سركي، كويتو، ابكستان. -
البلغرامي، غالم على آزاد، سبحة ادلرجان يف آاثر ىندوستان، حتقيق: الدكتور دمحم فضل الرمحان الندوي،جامعة علي كره،  -

 م.1976اذلند، 
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شرح مشكاة ادلصابيح، مكتبة ادلعارف العلمية، شارع شيش زلل، الىور،  الدىلوي، عبد احلق الشيخ، دلعات التنقيح يف -
 م.1970

 ىـ1308الدىلوي، ويل هللا الشاه، أطيب النغم يف مدح سيد العرب والعجم، مطبعة اجملتبائي،  -
 الدىلوي، ويل هللا الشاه، حجة هللا البالغة، ادلكتبة السلفية، شارع شيش زلل، الىور. -
ابكستان  "بلوش  حيدر آابد  السند ٠نتف من شعر أبی عطاء السندی بتحقيق الدكتور/نبی خبش السندي، أبو عطاء،  -

 .م1961
 السهارنبوري، فيض احلسن، ديوان الفيض، اجملمع العريب الباكستاين، الىور -
 م.1925ادليمين، عبد العزيز،  أبو العالء وما إليو، ادلطبعة السلفية،  -
 إقبال، رللس نشرايت إسالم، كراتشي، ابكستان.الندوي، أبو احلسن علي، روائع  -

 


