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 االتصال وسائل يستعملهو و .المتلقي نفس في عميقا   واجتماعيا   وفكريا   وأخالقيا   نفسيا   أثرا  األدب  يترك 

 الفني بالشكل معرفة من الفنية مواهبه له تتيح مما األديب ويستفيد، والقصة والرمز والصورة اللغة:

ويرصد الطالب  .لألدب الجمالية العملية عناصر من ذلك وغير اينوالتب والتوكيد واإليقاع الحسية والخبرة

 النفسية المتعة مصادر منمصدر  فضال  عن أنه وأهدافه األدب معنى في تبحث التي النظريات من عددا

 قدرة أكثرويجعل الطالب  وجميل، معقد بشكل اإلنسانية الخبرة من مختلفة نواحي األدب شفيكو .والعقلية

 بأنهالطالب  ويوصف .البشرية الخبرة طبيعة في أبعد أعماق إلى الغوص منويمكنه  التفكير،و الفهم على

 ، وغنيا عميقا تأثرا حياتية خبرات من به يمر بما يتأثر فهو. الفهم على فريدة وقدرة ثاقبة بنظرة يتمتع

 غنية بأنها األدبية ةالكتاب وتتميز. وغني عميق نحو على كتابته في الخبرات هذه استلهام على قادر وهو

 الذكي المتلقي خيال مع هذا اقترن وإذا. وممتع راق بشكل واألفكار البيانية والصور للغة استعمالها في

 يسلط  األدب أنفضال  عن  .وعميقا ثريا متخيال عالما يوجد والقارئ الكاتب بين التفاعل هذا فان والخصب

 .ومؤثرا ثريا عالما يعكس ارقةومف وتناقض تعقيد من الحياة في ما على الضوء

 ورسم تطويره في كبار أدباء أسهم طويل تاريخ كله ولهذا مختلفة، وتقاليد وأنواع أشكال في األدب ويكتب

 .الجميل والتعبير الفكر ريختأ في إضافية لبنة فيكون أدب، من سبقه ما على يبني فاألدب .خطوطه

 لعربي القديم ، فيعود إلى :معرفة اصول النقد األدبي اأما الهدف من     

 دبية والنظرية األدبية .القديم  ومصطلح األ النقد االدبي مفهومبلبة تعريف الطمعرفي: الهدف ال .1

 تان يميز الطلبة حقول)ميادين( اشتغال النقد األدبي القديم.  -التعرف على بداياته النقد ونشأته. ب  -أ 

اسات النقدية الحديثة ومن ثّم بلورة االفكار الجديدة للطلبة واإلفادة منه في الدرالتعرف على أهميته  –

والموقف  القديمأن يتعرف الطلبة أهمية النقد األدبي  ،من خالل طرح رؤاهم في موضوع المحاضرة

وإدراك الفروق المهمة إتاحة الفرصة لتميز الطالب بين المقوالت المتنوعة في النقد القديم  –. ث منه

الطلبة مراحل  متابعة -ج . د الرغبة الجادة في متابعة الجديد في هذا الحقل العلمي وإجابين المقوالت 

خ . القديمأبرز األعالم العرب في النقد األدبي  على الطلبة تعرف –. ح القديم  تطور النقد األدبي العربي

كانية أن يؤدي الطلبة إم -د . القديم في النقد األدبي  الحديثة أهم الدراسات العربيةعلى الطلبة  تعرف -

 .نقديا  لدراسة منهجية الناقد القديم من خالل القراءة في أثره  تطبيقا 

 الهدف السلوكي1 .2

 .النقدية لألدب تنمية قدرة الطالب على نقد النصوص  – أ

 تمكين الطالب اعتماد األدوات النقدية واالبتعاد عن العشوائية في إطالق األحكام النقدية. – ب          

 تنمية قابليات الطالب على البحث العلمي والمثابرة في الحوار والمناقشة.   -ج 

  

 للمادة األساسيةالتفاصيل 

 

 

 . األدبية والنظرية األدبي بالنقد التعريف ـ

 ـ مفهوم األدبية في النقد األدبي العربي القديم . 

  األدب أقسام ـ  

 . االستنتاج ـ ادالنق آراء ـ  والنثر الشعر بين الفارق ـ  

 . الشعر ـ اوال  

 . الشعر مفهوم ـ      

 . الجاهلي العصر في الشعر

 . العربي بحياة عالقتهاو الجاهلي الشعر موضوعات ـ    

 . شعرية نماذج تحليل ـ  

 الكوفة اسم الجامعة:

 اآلداب  اسم الكلية:
 اللغة العربية اسم القسم:

 الماجستير المرحلة:
د. هناء عباس      ثي:اسم المحاضر الثال

 عليوي
 استاذ مساعد اللقب العلمي:

دكتوراه في اللغة العربية      المؤهل العلمي:
 وآدابها

 اآلدابكلية  مكان العمل:

 جمهورية العراق          

  

وزارة التعليم العالـي والبحـث العلمـي

    

 جهاز االشراف والتقويم العلمي   



 . الجاهلية للقصيدة الفني البناء ـ

 : من وتتكون ، الطويلة القصيدةأ ـ 

 . المقدمةـ      

 ومزدوجة منفردة:  دماتالمق أنواع     

 . رئيسة مقدمات            

 . ثانوية مقدمات            

 : الرحلةـ     

 ... ةالوحشي والبقرة الناقة ـ يالوحش والثور الناقة ـ والشاعر الناقة         

 . الشعراء قصائدفي  نصية دراسة  ـ  

 . المباشرة القصيدة ـ ب  

  . الجاهلية للقصيدة ةوالفني الموضوعية الخصائص ـ  

 . مالمح القصص في الشعر الجاهلي ـ    

 .ـ البناء الفني للقصة الشعرية          

 ـ مقومات القصة : الفكرة ، الوحدات الثالثة : الموضوع والزمان والمكان ، الشخصيات ، الحوار ،           

 حداث ( اال

  ـ عالقة القصة بموضوع القصيدة .          

 . اإلسالم صدر عصر في لشعرا ـ

 . الشعر موضوعات ـ        

 .المضامين في وااللتزام التجديد ـ        

 .  تطبيقية شعرية  نماذج ـ        

 . االسالم صدر عصر في للقصيد الفني البناء ـ 

 . الشعراء قصائدفي  تطبيقية دراسة ـ 

 . االسالم صدر لقصيدة والفنية المعنوية الخصائص ـ 

 . والفن الموضوع في االسالمية والقصيدة الجاهلية القصيدة بين موازنة عقد ـ 

  

 . األموي العصر في الشعرـ 

 . األموي العصر في الشعر اتجاهاتـ     

 . والتجديد التقليد بين القصيدة بناءـ      

 . الشعراء قصائد في نصية دراسةـ       

 .  االموية للقصيدة والفنية الموضوعية الخصائصـ 

 ( . واالختالف التشابه)  والجاهلية األموية القصيدة بين موازنة عقدـ 

 .  النثر الفنيثانيا  : 

 .  أنواع النثر الجاهلي : الخطابة ، والوصايا والمنافرة والحكمة والمثل ونثر الكهان والقصةـ  

 نواع النثرية .أللالخصائص الفنية والموضوعية ـ  

 األنواع النثرية . سة تطبيقية فيدرا

 

 . االسالم صدر في الفني النثر

 :  الفني النثر أنواع 

 .  وأنواعها الخطابةـ  

 الوفود خطب ، االحداث خطب ، والوالية والخالفة البيعة خطب:  الخطابة موضوعات في التجديد ـ    

 ... الوعظ خطب والمفاوضات والرسل

 . للخطبة الفني البناءـ       

 . االسالم صدر في الخطابة لفن والموضوعية الفنية لخصائصاـ       

 .  الجاهلي العصر في والخطابة االسالم صدر في الخطاب بين موازنة عقدـ       

 ـ دراسة تطبيقية لفن الخطابة .      

 : الرسائلـ 

 تطبيقية دراسة ـ والفن الموضوع في النبوية الرسائل مزايا أهمـ     

 . االموي العصر يف الفني النثرـ 

 . للخطابة الفنية الخصائص الخطابة ازدهار عوامل ـ الخطابةـ      

 لفن الخطابة . تطبيقية دراسةـ      

 .  االنشائي االسلوب ـ الرسائل ـ  االنشائية الكتابة فنـ 

 . الرسائل انواعـ 

 .  االنشائية للرسائل الفنية الخصائصـ 



 . الكاتب حميدال عبد لرسائل تطبيقية دراسةـ 

 . االموي العصر ورسائل االسالم صدر رسائل بين موازنةـ 

 

 ـ النقد األدبي القديم .

 .الهوية والوالدة  :  في الجاهلية النقدالتأسيس : ـ    

 الشعراء نقادا  ـ االستنتاج .    

 .  سالمياإلالمفهوم   – في صدر االسالمالنقد ـ   

                      . االستنتاج الخلفاء نقادا  .   

 االستنتاج . .لشعراء نقادا . الخلفاء نقاداانبعاث النقد األموي . اـ   

 االستنتاج . قراءة نقدية وتحليل نصوص النقد .ـ   

 اصول المنهج في العصر العباسي : 

 السيادة النقدية . -                                         

 شروط الناقد المفترضة .  -                                         

 فحولة الشعراء . ترشيح الفحل . -                                         

 هوية المصطلحات النقدية . -                                        

 ـ االستنتاج .                                         

 نية للمنهج  ، طبقات فحولة الشعراء .أسس النظرة الفـ 

 تحليل المقدمة ـ                                     

 طرح القضايا النقدية .ـ                                     

 .نقد منهج الكتاب ـ                                    

 ـ االستنتاج .                                   

  لمقاربة في المنهج :   البيان والتبين ، وكتاب الحيوان :اـ 

 نقد منهج الجاحظ في كتبه .ـ                                    

 ـ االستنتاج .                                    

 :  االتباع واالختالف في المنهج : الشعر والشعراء ـ 

 نقد منهج الكتاب . ـ                                  

 ـ االستنتاج .                                 

 :  منهج التأمل العقلي :  عيار الشعر 

 نقد منهج الكتاب . ـ                                

 ـ االستنتاج .                                

 الكتب المنهجية

 

 

 المصادر الخارجية

 

 

 األدبي ـ عبد الحميد يونس . األسس الفنية للنقد .1

 مفهوم األدبية في التراث النقدي القديم ـ توفيق الزيدي  .2

 رينيه ويليك .نظرية األدب ـ أوستن وارين , و .3

 نظريات الشعر عند العرب ) الجاهلية والعصور اإلسالمية ( ـ مصطفى الجوزي . .4

 خصوبة القصيدة الجاهلية ـ محمد صادق حسن .  .5

 بية في الشعر الجاهلي ـ حسين عطوان .مقدمة القصيدة العر .6

 مقدمة القصيدة العربية في صدر االسالم  ـ حسين عطوان . .7

 مقدمة القصيدة في العصر االموي ـ حسين عطوان . .8

 الرحلة في القصيدة الجاهلية ـ وهبة رومية . .9

 فن البدايات في النص األدبي ـ ياسين النصير .  .10

 شعر العقيدة في عصر صدر االسالم ـ أيهم عباس حمودي القيسي . .11

 التطور والتجديد في الشعر األموي ـ شوقي ضيف .  .12

 اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري ـ محمد مصطفى هدارة . .13

 مفهوم النثر الفني واجناسه في النقد العربي القديم ـ مصطفى البشير قط . .14

 د. هند حسين طه .  –د العرب النظرية النقدية عن .15

 د. عبد الحسين عواد .  –نقد الشعر بين المنهج والمعيار  .16

 .قط اد. عبد المجيد زر–في النقد االدبي القديم ) مرحلة التأسيس (  –في مفهوم الشعر ونقده  .17

 د. جميل سعيد ود. داود سلوم . –نصوص النظرية النقدية في القرنين الثالث والرابع للهجرة  .18

 د. بدوي طبانة  –اسات في نقد األدب العربي من الجاهلية إلى غاية القرن الثالث در .19

 د. داود سلوم .  –مقاالت في تأريخ النقد العربي  .20

 د. عبد السالم عبد الحفيظ . –طبا العلوي أنقد الشعر بين أبن قتيبة وابن طب .21

 األصمعي .  –فحولة الشعراء  .22

 حي .ابن سالم الجم –طبقات فحول الشعراء  .23



 د. داود سلوم .  –سوسيولجيا النقد العربي القديم  .24

 طبا .أطبابن  –عيار الشعر . 25      

 هند حسين  –القرن الرابع الهجري .الشعراء ونقد الشعر منذ الجاهلية حتى نهاية 26

 نعمة رحيم العزاوي . د. –النقد اللغوي عند العرب .27

 آماني حارث الغانمي . – التيالشعراء نقادا المفهوم والتمث.28

 وغير ذلك ...

االمتحانات  المختبر الفصل الدراسي تقديرات الفصل

 اليومية

 المشروع

 والواجبات

 االمتحان النهائي

 

 الفصل األول

 

/ 

 

       15 % 

 

15 % 

 

70% 

 معلومات اضافية
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  مادةاستمارة الخطة التدريسية ل

 األدب القديم ونقده

ع
و
سب
ال
ا

 

 

 التاريخ

 

 المادة النظرية

 

 المادة العملية

 

 المالحظات

 التعريف بالنقد األدبي والنظرية األدبية . ـ  سبوع األولاال 1

 .ـ مفهوم األدبية في النقد العربي القديم  

 ـ أقسام األدب   

 . االستنتاج ـ النقاد آراء ـ  نثروال الشعر بين الفارق ـ  

 اوال  ـ الشعر .

 مفهوم الشعر .ـ       

 الشعر في العصر الجاهلي .

 بحياة العربي . عالقتهار الجاهلي وـ موضوعات الشع    

 ـ تحليل نماذج شعرية .  

 

 ـ البناء الفني للقصيدة الجاهلية .  الثاني سبوعاال 2

 من :القصيدة الطويلة ، وتتكون أ ـ  

 المقدمة .    

 منفردة ومزدوجة: أنواع المقدمات      

 مقدمات رئيسة .            

 .مقدمات ثانوية             

 الرحلة :  

 الوحشي ... ـ الناقة والحمار الناقة والشاعر ـ الناقة والثور الوحش         

 في قصائد الشعراء . دراسة تطبيقية ـ   

 .ـ القصيدة المباشرة ب  

 . الخصائص الموضوعية والفنية للقصيدة الجاهلية ـ  

 .  الجاهلي الشعر في القصص مالمح ـ 

 . الشعرية للقصة الفني البناء ـ     

 

 الكوفة اسم الجامعة:

 اآلداب  الكلية:اسم 
 اللغة العربية اسم القسم:

 الماجستير المرحلة:
د. هناء عباس  اسم المحاضر الثالثي:

 عليوي
 استاذ مساعد اللقب العلمي:

في اللغة العربية  دكتوراه المؤهل العلمي:
 وآدابها 

 كلية االداب مكان العمل:

 جمهورية العراق          

  

العلمـي وزارة التعليم العالـي والبحـث

    

 جهاز االشراف والتقويم العلمي   



 ، والمكان والزمان الموضوع:  الثالثة الوحدات ، الفكرة:  القصة مقومات ـ     

 (  االحداث الحوار، الشخصيات،

 .   القصيدة بموضوع القصة عالقة ـ  

 ـ الشعر في عصر صدر اإلسالم .  الثالث سبوعاال 3

 موضوعات الشعر .     

 التجديد وااللتزام في المضامين.    

 ـ نماذج  شعرية تطبيقية .  

 ـ البناء الفني للقصيد في عصر صدر االسالم . 

 ئد الشعراء .قصاـ دراسة نصية في  

 .سالم ة لقصيدة صدر االـ الخصائص المعنوية والفني 

 ـ عقد موازنة بين القصيدة الجاهلية والقصيدة االسالمية في الموضوع والفن . 

 

 الشعر في العصر األموي .ـ   الرابع سبوعاال 4

 اتجاهات الشعر في العصر األموي .ـ  

 بناء القصيدة بين التقليد والتجديد ـ  

 قصائد الشعراء . دراسة فيـ  

 للقصيدة االموية . الخصائص الموضوعية والفنية ـ  

 ) التشابه واالختالف ( .القصيدة الجاهلية عقد موازنة بين القصيدة األموية وـ  

 

  .النثر الفني  الخامس  سبوعاال 5

والوصايا والمنافرة والحكمة والمثل ونثر الكهان  : الخطابةأنواع النثر الجاهلي ـ   

 .والقصة 

 نواع النثرية .األالخصائص الفنية والموضوعية لهذه ـ  

  في أنواع النثر الجاهلي .  دراسة تطبيقية

 

 النثر الفني في صدر االسالم .ـ  سبوع السادس اال 6

 أنواع النثر الفني : ـ   

الخطابة وأنواعها ـ التجديد في موضوعات الخطابة : خطب البيعة والخالفة والوالية ـ   

 ت خطب الوعظ ...، خطب الوفود والرسل والمفاوضا ، خطب االحداث

 البناء الفني للخطبة .ـ   

 الخصائص الفنية والموضوعية لفن الخطابة في صدر االسالم .ـ   

 عقد موازنة بين الخطاب في صدر االسالم والخطابة في العصر الجاهلي . ـ   

 في فن الخطابة . دراسة تطبيقية

 الرسائل :ـ 

 ـ دراسة تطبيقية أهم مزايا الرسائل النبوية في الموضوع والفن 

 

 النثر الفني في العصر االموي .ـ   سبوع السابع اال 7

 الخطابة ـ عوامل ازدهار الخطابة الخصائص الفنية للخطابة .ـ    

 ـ دراسة تطبيقية في فن الخطابة .     

 فن الكتابة االنشائية  ـ الرسائل ـ االسلوب االنشائي . ـ 

 انواع الرسائل .ـ    

 ص الفنية للرسائل االنشائية . الخصائـ    

 دراسة تطبيقية لرسائل عبد الحميد الكاتب .ـ    

 موازنة بين رسائل صدر االسالم ورسائل العصر االموي .ـ 

 

 ـ النقد األدبي القديم .   سبوع الثامناال 8

  . الهويةو الوالدة : في العصر الجاهلي النقد:   التأسيس

 . النقد نصوص وتحليل نقدية قراءة(.  لتمثيالتوا المفهوم)  نقادا   الشعراء

 . االستنتاج

 

 للنقد ) النقد والواقع الشعري ( اإلسالمي المفهوم ـ    سبوع التاسعاال 9

 الصدق الواقعي والصدق الفني  ـ   

 تحليل نقدي لبعض النصوص . ـ    

                       االستنتاج .ـ    

 

 .) االنبعاث (  األموي النقد سبوع العاشراال 10

 .  نقادا الشعراء-

 .  نقادا لخلفاءـ ا 

 . النقد نصوص وتحليل نقدية قراءةـ   

 . االستنتاجـ   

 

 : العباسي العصر في المنهج اصول  سبوع الحادي عشراال 11

 . النقدية السيادة ـ       

 



 .  المفترضة الناقد شروطـ       

   الشعراء فحولةـ      

 . النص عتبات في دراسةـ      

 . الفحل ترشيحـ      

 . النقدية المصطلحات هويةـ      

 . المنهج نقدـ     

 .االستنتاجـ      

 . الشعراء فحولة طبقات ،  للمنهج الفنية النظرة أسسـ   الثاني عشر سبوعاال 12

 .   النص عتبات في دراسةـ           

  النقدية القضايا طرح،  المقدمة تحليل ـ           

 ( واالختالف االتفاق)  الكتاب في قراءة  ـ          

 .  الكتاب منهج نقدـ           

 . االستنتاجـ           

 

 : الحيوان وكتاب ، والتبين البيان:  المنهج في المقاربة ـ سبوع الثالث عشراال 13

 (  المخالفة)  الشعر أوليةـ  :  الطرحـ          

 (  الوظيفة)  والمعنى اللفظـ                     

 (  المصطلح هوية)  والحديث القديم ـ                   

 . كتبه في الجاحظ منهج نقدـ                    

 . االستنتاجـ                    

 

  . الطلبة اختبار  الرابع عشر سبوعاال 14

 . والشعراء الشعر:  المنهج في واالختالف عاالتباـ   سبوع الخامس عشراال 15

 ( الهوية)  والتكلف الطبعـ  :  الطرح

 ( المخالفة)  والحديث القديمـ             

 ( التصنيف)  الشعر أغراضـ            

 .  الكتاب منهج نقدـ             

 . االستنتاجـ             

 .  الشعر عيار:   العقلي التأمل منهجـ  

 .  التعبير ذوقية ـ  :  لطرحا 

 . الشعر جماليةـ              

 .  الكتاب منهج نقدـ              

 . االستنتاجـ              
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 أ . د. عالء حسين الرهيمي                                                                          د. هناء عباس عليوي كشكول أ.م.


