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 ()استمارة الخطة التدريسية السنوية
 

 التدريسي: اسم الخاقاني أ.د. عقيل عبد الزهرة مبدر

aqeel.alkhaqani@uokufa.edu.iq البريد االلكتروني: 

 اسم المادة: دراسات نقدية قديمة

 الفصل: مقرر دكتوراه

دراسة التراث النقدي العربي وقضاياه، ومواقف النقاد العرب، قدماء ومحدثين، 

والفالسفة المسلمين من شّراح أرسطو منها، ابتداًء من أوّلِّ نّصٍّ نقدي وصلنا من 

كان النقد نقدا تأثريا انطباعيا، العصر الجاهلي مرورا بالعصرين االسالمي واألموي، إذ 

أكثر تراث األمة كان تراثا شفويا، واالتجاه الشفوي ال يمّكن من الفحص والتأمل،  وكان

عند العرب الذي تأّخر وصوال إلى النقد المنهجي  وإن سمح بقسط من التذوق والتأثر،

وانتهاًء بحازم في العصر العباسي، حتّى تأثلت قواعد التأليف في القرن الثالث الهجري 

 هـ( الذي ختم به التراث النقدي المنهجي عند العرب.486القرطاجنّي )

 أهداف المادة:

تُعدُّ ماّدة )دراسات نقدية قديمة( من المواد العلمية الرئيسة لطلبة الدكتوراه في قسم 
اللغة العربية، إذ يكون التركيز ـ في أثناء تدريس موضوعاتها ـ على االرتقاء بالوعي 

موقٌف كليٌّ متكامل في النظرة إلى النقدي لهؤالء الطلبة، حّسا وعقال، ومن ثمَّ يكون لهم 
اآلداب والفنون عاّمة والشعر خاّصة، يبدأ بالتذوق؛ أي القدرة على التمييز، العلوم و

ويعبر منها إلى التفسير والتعليل والتحليل والتقويم، خطوات ال تغني إحداها عن 
األخرى، وهي متدّرجة على هذا النسق، كي يتخذ الموقف نهجا واضحا، مؤصال على 

 وة الملكة بعد قوة التمييز...قواعد ومعايير نقدية موضوعية، مؤيدا بق

التفاصيل األساسية 
 للمادة:

 الكتب المنهجية: ليس في الدراسات العليا كتاب منهجي

أما مصادر دراسة ماّدة )دراسات نقدية قديمة( ومراجعها، فتتعّدد بتعّدد محاورها وتباين 
مواقف النقاد والبالغيين منها، باختالف مشاربهم وتنوع ثقافاتهم، وهي تجمع بين 
القديم والحديث؛ لألسباب التي تقّدم ذكرها في وصفها وبيان األغراض الرئيسة من 

 )نوردها بحسب تسلسلها الهجائي(:  تدريسها، ولعلَّ أبرزها:
 
 

 المصادر الخارجية:

mailto:aqeel.alkhaqani@uokufa.edu.iq
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االمتحان 
 النهائي

 الفصل األول الفصل الثاني المختبرات
الفصل 
 الدراسي

011%  70% + 
30% 

  

 

 تقديرات الفصل:

 :معلومات اضافية 

 
 جدول الدروس األسبوعي

 

 التاريخ المادة النظرية يةلمالمادة الع المالحظات

ع
بو

س
أل
 ا

  
وليات النقد األدبي عند العرب أمدخل إلى النقد، 

 وخصائصه
01/6/1110 1 

  
وأسباب نشوئه  ، روافدهالنقد المنهجي عند العرب

 .وتطوره
01/6 2 

  
)التصوير و احظ ونظرية )المعاني المطروحة(الج

 .الشعري(
14/6 3 

  
   )الشعر والشعراء(، وقدامة بن جعفر ابن قتيبة و

 و)تعريف الشعر(
3/5 4 

 5 01/5 قضية التجديد في الشعر بين القدماء والمحدثين  

 6 01/5 قضية )اللفظ والمعنى(.  

 7 16/5 قضية )الطبع والصنعة( في الشعر.  

 8 30/5 قضية )الصدق والكذب( في الشعر.  

  

نظرية عمود الشعر بين اآلمدي في )الموازنة بين 

)الوساطة بين الطائيين(، والقاضي الجرجاني في 

 المتنبّي وخصومه(.

1/4 9 

  
نظرية عمود الشعر بين اآلمدي في )الموازنة بين 
الطائيين(، والقاضي الجرجاني في )الوساطة بين 

 المتنبّي وخصومه(.
06/4 10 
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عبد القاهر الجرجاني رائدا للنقد التحليلي أو 

 التطبيقي.
10/4 11 

  
رسطو( وحازم اح أمواقف الفالسفة المسلمين )شرَّ 

 . القرطاجنّي من الشعر
18/4 12 

  
اح أرسطو( وحازم مواقف الفالسفة المسلمين )شرَّ 

 . القرطاجنّي من الشعر
5/1 13 

  
أصول المعايير النصية في التراث النقدي والبالغي 

 .عند العرب
01/1 14 

  
أصول المعايير النصية في التراث النقدي والبالغي 

 .عند العرب
01/1 15 

 
 
 
 

                     
 إمضاء األستاذ                                                            إمضاء العميد

                       
 عقيل الخاقاني                     

 
                    


