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 :مادهشناسنامه 

 

 ساعات هفتگی نوع واحد واحد نوع ماده عنوان ماده کد ماده دوره

 1 نظری 1 اصلی 1 ادب جاهلی  کارشناسی

 تفسیر رشته

 تحقیقات کتابخانه ای –خودخوان  -القایی روش تدریس

 بررسی و فهم معانی نظم و نثر دوره جاهلی مادهتعریف 

 اهداف ماده

 آشنایی طالب العلم با اسالیب لغت عرب در بیان و خصوصیات اشعار جاهلی  -1

 ایجاد توان فهم متون و قواعد و وجوه بالغی آن  -2

 آشنایی با برخی ادباء، شعراء و خطبای عرب معروف قبل از اسالم -3

 افزایش توانایی دایره لغت  -4

 یق لغات و عبارات متن مورد نظر با قرآن کریم تطب -5

 تالش جهت تطبیق قواعد صرف و نحو و بالغه بر متون مورد نظر -6

دستاورد 
 آموزشی

 پس ازاتمام این ماده طالب العلم  باید از ویژگی های زیر برخوردار باشد  

 فهم متون ادب جاهلی و تجزیه و ترکیب آنها  -1

 توانایی استشهاد و استناد به نصوص جاهلی در فهم قرآن  -2

 شناخت بعضی ادباء، شعراء، خطباء و حکمای معروف آن دوران -3
  

 

 :جدول ارزیابی و امتحانات

 توضیحات حداکثر حداقل مورد ردیف
  ٪20 ٪10 تجزیه و ترکیب و وجوه بالغی 1

  ٪30 ٪15 حفظ نظم و نثر 2

  ٪30 ٪15 فهم متن 3

  ٪20 ٪10 لغات و ریشه یابی آن 4

  ٪20 ٪10 تطبیق با آیات 5
 

 

 در:اجع و مصامر
 منشورات ذوی القربی –تاریخ االدب العربی، حنا فا خوری  -1
 .م1997تاریخ االدب العربی ،احمد  حسن زیات، بیروت ،دارالقلم للمالیین،الطبعه السابعه  -2

 مکتبه االیمان.تاریخ آداب العرب احمد رافعی -3

 .م2000-هـ.ش 1421آداب العرب ،مصطفی صادق الرافعی ،بیروت،دار الکتب العلمیه،الطبعه االولی تاریخ -4

 م.1997الطبعة السابعه  تاریخ االدب العربی ،)االدب القدیم( د.عمر الفروغ،بیروت،دار القلم للمالیین -5

 .هـ.ق 1426 یازدهم ،چاپدار المعارفالعصر الجاهلی،د. شوقی ضیف ،قم منشورات  -6

 م.2001-هـق1422العمده فی محاسن الشعر وآدابه، ابن رشیق القیروانی ،تحقیق: محمد عبدالقادر،بیروت، دار الکتب العلم ،الطبعه االولی  -7
 المعرفه .وأخبارشعرائها ،الشنقیطی،بیروت دار شرح المعلقات العشر -8
 .م 2002 -هـ 1423الطبعة األولى ،التراث العربی دار احیاء،الحسین بن أحمد بن الحسین الزوزنی،شرح المعلقات السبع للزوزنی -9

 السوادی .الطبعه الثانیهفتح الکبیر المتعال اعراب معلقات العشر الطوال.، محمد علی طه الدره ،دمشق ،مکتبه  -10
 م.2005شرح القصائد السبع الطوال الجاهلیات، ابوبکرمحمد بن قاسم االنباری، قاهره ،دار المعارف،الطبعه السادسه  -11

 هره الخطب العربیه ، احمد زکی صفوت،بیروت، المکتبه العلمیه.جم -12

 هـ.ش.1381مختارات من روائع االدب العربی )العصر الجاهلی( احمد فاضلی ،تهران،منشورات سمت،چاپ اول  -13
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 سرفصل های ماده:

 می باشد. 1971العلمیه ،بیروت شماره ابیات وصفحات بر اساس ترتیب کتاب شرح معلقات سبع زوزنی ،چاپ دار الکتب توجه:  *

 مقرر تدریس موضوعات جلسات هفتگی

1 

اهمیت خواندن ادب جاهلی برای فهم کالم 
 خدا،

تعاریف : ادب ، تاریخ ادب ، جاهلی ، عرب 
 ، لغت ، عصور ادبیات عرب ، 

 48و36‘72تا35،71تا34، 14تا12ص –تاریخ االدب العربی حنا فاخوری 
 74، ص43تا  46، 34تا  36ص-عمر فروخ 1تاریخ االدب العربی ج

 7و 8ص -تاریخ االدب العربی حسن زیات
 15تا 11،ص10تا 7ص:العصر الجاهلی شوقی ضیف 

 توجه : اوائل فصل اول هر کتاب

2 

انواع نثر: نثر مرسل و نثر فنی: خطابه ، 
 حکمت و امثال ، رسائل 

 ، 89تا 91ص-عمر فروخ 1تاریخ االدب العربی ج
 19و  18، 23و 22ص-تاریخ االدب العربی حسن زیات

 398تا  420ص-العصر الجاهلی شوقی ضیف
 

3 

تعریف شعر ، ویژگی های شعر جاهلی ، 
اغراض شعر جاهلی : مدح ، هجو ، وصف ، 

فخر و حماسه ، رثاء ، غزل و تشبیب ، 
حکمت و امثال و معرفی امهات مصادر ادب 

 جاهلی  

 75تا 84ص-عمر فروخ 1تاریخ االدب العربی ج
 55تا 80ص– 3تاریخ آداب العرب احمد رافعی ج
 99تا  105،  130تا  149ص–تاریخ االدب العربی حنا فاخوری 

 

4 

بیوگرافی امرؤالقیس ،معرفی معلقه ی او 
 بیت از مطلع معلقه 2و

توجه: برابر با روش تدریس تعیین شده 
 تدریس شود.

 .6و5شرح معلقات سبع زوزنی ص
 13تا 29صفتح الکبیر المتعال اعراب معلقات العشر الطوال.محمد علی طه الدره .

 3تا 23صشرح القصائد السبع الطوال الجاهلیات ابوبکر االنباری.
 

5 
 7و6شرح معلقات سبع زوزنی ص .6تا3ابیات معلقه امرؤالقیس 

 30تا 43صفتح الکبیر المتعال اعراب معلقات العشر الطوال.محمد علی طه الدره .
 23تا 27صشرح القصائد السبع الطوال الجاهلیات ابوبکر االنباری.

6  
 .8شرح معلقات سبع زوزنی ص .10تا7ابیات معلقه امرؤالقیس 

 43تا 49صفتح الکبیر المتعال اعراب معلقات العشر الطوال.محمد علی طه الدره .
 27تا 33صشرح القصائد السبع الطوال الجاهلیات ابوبکر االنباری.

7 
 10و9شرح معلقات سبع زوزنی ص .14تا11ابیات معلقه امرؤالقیس 

 49تا 59صفتح الکبیر المتعال اعراب معلقات العشر الطوال.محمد علی طه الدره .
 27تا 33صشرح القصائد السبع الطوال الجاهلیات ابوبکر االنباری.

8 

 13و10،12شرح معلقات سبع زوزنی ص .21و15،19،20ابیات معلقه امرؤالقیس 
تا 75، 60و 59صطه الدره .فتح الکبیر المتعال اعراب معلقات العشر الطوال.محمد علی 

69 
 42تا 47، 38و 39صشرح القصائد السبع الطوال الجاهلیات ابوبکر االنباری.

9 
 24و22،23شرح معلقات سبع زوزنی ص 47تا44ابیات معلقه امرؤالقیس 

 108تا 116صفتح الکبیر المتعال اعراب معلقات العشر الطوال.محمد علی طه الدره .
 74تا 79صالطوال الجاهلیات ابوبکر االنباری.شرح القصائد السبع 

10 
 .27و25،26شرح معلقات سبع زوزنی ص .55و53،54ابیات معلقه امرؤالقیس 

 124تا 128صفتح الکبیر المتعال اعراب معلقات العشر الطوال.محمد علی طه الدره .
 82تا 84صشرح القصائد السبع الطوال الجاهلیات ابوبکر االنباری.

 12و11
معرفی قس بن ساعده ایادی وشرح، خطبه 

 او در بازار عکاظ .
  39و38ص1جمهره الخطب العربیه ، احمد زکی صفوت،ج

 .198تا196مختارات من روائع االدب العربی )العصر الجاهلی( احمد فاضلی ص


