
file_0.jpg


file_1.wmf


   حكومةتي هةريَمي كوردستان-عيَراق                                                                                                                       حكومة إقليم كوردستان-العراق
   سةرؤكايةتي ئةنجومةني وةزيران                                                                                                                                 رئاسة مجلس الوزراء
وةزارةتي خويَندني بالآ و تويَذينةوةي زانستي                                                                                                       وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
سةرؤكايةتي زانكؤي سؤران                                                                                                                                              رئاسة جامعة سوران    
    فاكةلَتي ئاداب                                                                                                                                                               فاكلتي الآداب
                                                                                           دارِشتي ثلاني خويَندن/كؤرس بووك
                                                                                              بؤ سالَي خويَندني 2013-214                       

زانياري مامؤستا:

نــــــاوي مامؤستا: د.ديوالي حاجي جاسم
ثسثؤري وردي مامؤستا  اللغة العربية      
ذ.موبايل:07507293929
ئيميَل: alshlee2000@yahoo.com
مؤر يان واذووي مامؤستا:

زانياري بةش و بابةت:
نــــــاوي بةش: اللغة العربية      

ناوي بابةت: الأدب في العصر الإسلامي

قؤناغ: الثانية

ذمارةي يةكة:3

مؤر و واذووي سةرؤك بةش:	 أ  د. صادق كريم يحيى


زانياري بةرثرس و جيَطري دلَنيايي جؤري بةش:
نــــــاوي بةرثرس: م. حسين عبداللطيف عبدالله
نــــــاوي جيَطر: د. عمر أحمد محمود

ذ.موبايل:07706171217
ذ.موبايل:07505470928

ئيميَل: hussen.1977@yahoo.com
ئيميَل: omarmahmoud1@hotmail.com



                            
                                   ثيَويستة كورتةيةك بنووسريَت بؤ:    
ثيَناسةي بابةت:
طرأ على الأدب العربي - وفي أجناسه المتنوعة - تغييرات كبيرة في عصر صدر الإسلام، ولا سيما في المضامين، بسبب تعاليم الدين الجديد، فكثر الشعراء المخضرمون الذين عاشوا في الجاهلية والإسلام، وذخرت الكتب المعنية بنماذج كثيرة منها، وبلغ من الاهتمام بالشعر والخطابة درجة كبيرة من قبل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين وصل إلى حد الممارسة والاستشهاد والحث والدعاء،  لذا عموما معرفة أثر الإسلام على الأدب ولا سيما الشعر من ضرورات متخصص الأدب العربي. 
ويجابهنا إشكالية ضعف الشعر في صدر الإسلام بسبب الدين الجديد كما يدعي البعض، وهي قضية تستحق الدراسة لمعرفة الحقيقة والوقوف على التفاصيل ولا سيما موقف الدين الجديد من الشعر والشعراء، هذا فضلا عن فترة الخلفاء الراشدين الزاخرة بالمواقف والأحداث ودور الأدب الكبير في التحمس في المعارك ونشر الدين الجديد، فظهر لنا نوع سمي بشعر الفتوحات وهو المرافق لمعارك الفتح الواسعة على نطاق الجزيرة العربية وخارجها. 
وجاء العصر الأموي لتستتب الوضع وتستقر الأمور ويعيش الناس في رفاهية وأمن، فانبرى الشعراء والمبدعون يتفننون في إبداعاتهم، مع عودة نسبة من روح الجاهلية إلى شعرهم ولا سيما في ما نجده في شعر النقاض، فتطور الشعر وتميزت الخطابة والكتابة وظهر شعراء كبار كانوا آية على عصر شهد الحضارة والرقي في التقدم والحياة.
طرينطي بابةت:

ئامانجي بابةت:
	  معرفة تطورات الأحداث في عصر صدر الإسلام.
	 التبصر بموقف الدين الجديد من القرآن الكريم والرسول محمد صلى الله عليه وسلم ومن ثم الخلفاء الراشدين من الشعر.
	جعل متخصص اللغة العربية على علم بالشعراء الكبار في هذين العصرين (الإسلامي والأموي) فضلا عن كبار المتصدين للأنواع الأخرى من أجناس الأدب.
	 معرفة مدى ازدهار الخطابة والكتابة في هذين العصرين وظهور خطباء مرموقين
	 العلم بما ميز أدب هذين العصرين (الإسلامي والأموي)عن غيرهما في شعره ونثره
	 الاطلاع على أهم مصادر دراسة الأدب في هذين العصرين (الإسلامي والأموي)
	 معرفة المؤثرات العامة في شعر العصرين الإسلامي والأموي
	 الاطلاع على أهم الأغراض الشعرية التي نظم وفقها الشعراء في هذين العصرين (الإسلامي والأموي)
	 تحفيظ الطالب بنصوص أدبية شعرية ونثرية من هذين العصرين (الإسلامي والأموي) مع شرحها وتحليلها لتتقوى ملكته وتتحسن لغته وتزداد معرفته بكيفية مواجهة النصوص القديمة الزاخرة بالمواضيع والأشكال.

تثقيف المتخصص في اللغة العربية بأهم القضايا المثارة نحو(الانتحال وضعف الشعر) والرد علميا على تلك الشبهات والقضايا                       
	
                                   دابةشكردني خشتةي بابةتةكة       
هةفتةي يةكةم
الشعر في العصر الجاهلي
أجناس أدبية أخرى في العصر الجاهلي
هةفتةي دووةم
القيم الروحية والعقلية التي غيرت المجتمع الجاهلي
القيم الاجتماعية والإنسانية التي غيرت المجتمع الجاهلي
هةفتةي سيَيةم
أسلوب القرآن ومعجزة بيانه
هةفتةي ضوارةم
القرآن وأثره في اللغة والأدب
الحديث النبوي وأثره في الأدب
هةفتةي ثيَنجةم
موقف القرآن من الشعر
موقف الحديث من الشعر
هةفتةي شةشةم
كثرة الشعر والشعراء المخضرمون (نماذج)
هةفتةي حةفتةم
الشعر في عصر النبي صلى الله عليه وسلم (نماذج)
هةفتةي هةشتةم
الشعر في عصر الخلفاء الراشدين (نماذج)
هةفتةي نؤيةم
شعر الفتوح (نماذج)
هةفتةي دةيةم
الاختبار الأول
هةفتةي يازدم
كثرة المخضرمين المتأثرين بالإسلام (نماذج)
هةفتةي دوازدةم
المخضرمون(حسان بن ثابت وكعب) تحليل قصيدة رثاء
هةفتةي سيَزدةم
المخضرمون (كعب بن زهير) تحليل قصيدة البردة
هةفتةي ضواردةم
المخضرمون (لبيد) تحليل نماذج شعرية
هةفتةي ثازدةم
المخضرمون (الحطيئة) تحليل نماذج شعرية
هةفتةي شازدةم
المخضرمون (النابغة) تحليل نماذج شعرية
هةفتةي حةظدةم
تطور الخطابة
الخطابة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم (نماذج)
الخطابة في عهد الخلفاء الراشدين (نماذج)
هةفتةي هةذدةم
الكتابة  (نماذج)
الأدب الإسلامي مصطلح لكل العصور؟؟!! دراسة
أهم أغراض الشعر في العصر الإسلامي (نماذج)
هةفتةي نؤزدةم
الاختبار الثاني
هةفتةي بيستةم
مؤثرات عامة في الشعر والشعراء(الامتزاج بالأمم الاجنبية، الدين الجديد)
مؤثرات عامة في الشعر والشعراء(السياسة والحضارة)
مؤثرات عامة في الشعر والشعراء(الثقافة والاقتصاد)
هةفتةي بيست ويةك
شعراء المديح(نصيب، القطامي، كعب الأزدي، زياد)
شعراء الهجاء(ابن مفرغ، الحكم بن عدل، ثابت قطنة)
هةفتةي بيست ودوو
شعراء النقائض(جرير)
شعراء النقائض(الفرزدق)
شعراء النقائض(الأخطل)
هةفتةي بيست وسىَ
شعراء السياسة(ابن قيس الرقيات، عمران بن الحصين)
شعراء السياسة(الطرماح، كثير، الكميت)
شعراء السياسة(أعشى همدان، عبدالله بن الزبير، عدي بن الرقاع)
هةفتةي بيست وضوار
شعراء الغزل العذري (قيس بن ذريح، جميل بن معمر)
شعراء الغزل الصريح (عمر بن أبي ريبعة،الأحوص، العرجي)
هةفتةي بيست وثيَنج
شعراء الزهد(أبو الأسود الدؤلي،سابق البربري)
شعراء اللهو والمجون(الوليد بن يزيد،أبو الهندي)
شعراء الطبيعة والرجاز(ذو الرمة،أبو النجم العجلي، العجاج، رؤبة)
هةفتةي بيست وشةش
ازدهار الخطابة (نماذج)
خطباء السياسة (زياد بن أبيه)
هةفتةي بيست وحةوت
خطباء المحافل(الأحنف بن قيس)
خطباء الوعظ والقصص(الحسن البصري)
هةفتةي بيست وهةشت
التدوين / كثرة الرسائل المدونة
كتاب الدواوين
هةفتةي بيست ونؤ
أهم الأغراض في العصر الأموي
خصائص الشعر في العصر الأموي
هةفتةي سييةم
الاختبار الثالث




                                          سةرضاوةكان :
* القرآن الكريم  
*كتب الحديث النبوي
	مصطفى الشكعة، الأدب في موكب الحضارة الإسلامية، كتاب الشعر دار الكتاب اللبناني بيروت

جرجي زيدان، تاريخ آداب اللغة العربية،  منشورات دارمكتبة الحياة بيروت
ابن كثير، البداية والنهاية، تحقيق أحمد عبد الوهاب فتيح، دار الحديث القاهرة
محمد بن سلَّام الجمحي، طبقات فحول الشعراء، تحقيق محمود محمد شاكر ، السفر الأول، مطبعة المدني، القاهرة
كعب بن زهير، شرح ديوان كعب بن زهير، شرح الحسن السكري، نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب الدار القومية للطباعة والنشر القاهرة 1369 هـ 1950 م
حسان بن ثابت، ديوان حسان بن ثابت الأنصاري، شرح يوسف عيد، دار الجبل، بيروت
طه حسين، من تاريخ الأدب العربي، العصر الجاهلي والعصر الإسلامي، دار العلم للملايين، بيروت
	شوقي ضيف (العصر الإسلامي والأموي) دار المعارف 
	الحطيئة ( ديوان الحطيئة )
	ديوان لبيد
	ديوان النابغة   
	كارل بروكلمان ( تاريخ آداب الشعوب العربية )
عمر فروخ، تاريخ الأدب العربي
	مصطفى صادق الرافعي، تاريخ آداب العرب
	الأمالي في الأدب الإسلامي، د. ابتسام مرهون الصفار
	محاضرات في الأدب الإسلامي والأموي
	دواوين شعرية لشعراء النقاض (جرير الفرزدق والأخطل)







تيَبيني : 
- نموونةي ثرسيار و وةلآم بؤ تاقيكردنةوةكاني وةرزي وكؤتاي سالَ دابنريَت .

الأسئلة الأنموذجية
	 بين موقف الإسلام من الشعر والشعراء من خلال نصوص مقدسة؟
	 بنصوص شعرية بين أثر القرآن الكريم على الشعر والشعراء؟
	 (الحطيئة) له حكاية طريفة مع الزبرقان، بينها مع الشواهد الشعرية؟
	 أذكر العوامل التي أثرت على الشعر في العصر الأموي؟ واشرح واحدا منها مع الأمثلة؟
	 ما الذي طرأ على الخطابة في عهد الخلفاء الراشدين؟
	علل واحدا مما يأتي:

	 ضعف شعر المخضرمين بعد إسلامهم.

 		         	2 وضع الشعر غلى ألسنة الشعراء.
- تاقيكردنةوةي لةناكاو (quiz)بكريَت .
- ثيَويستة كؤرس بووك بة فؤنتي (Ali_K_Traditional) بؤ كوردي و بةفؤنتي (Ali-A-Traditional) بؤ عةرةبي و بةفؤنتي (Times New Roman) بؤئينطليزى.


	هةر تيَبينيةكي تر كة مامؤستا هةيبيَت .








