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 هدف درس:

شنایی با انواع مختلف نثر عربی و سیر تحول آنها در دوره های مختلف جاهلی، اسالمی، اموی، عباسی، آ

 ملوکی و عثمانی.م

 

 

 ع اصلی درس :منب 

 شوقی ضیف، الفن و مذاهبه فی النثر العربی

 بع فرعی:امن

 النثر الفنی فی القرن الرابع الهجری ؛ زکی مبارک

 (ةفی نقد النثر العربی )مشروع رؤیة جدیدة فی تقنیات البحث و الکتاب ةالمقدم

 . 2001الشیخ علی حب ا..ّ.، دارهادی ، بیروت، 

 

 

 

 انتظار از دانشجویان:

از دوران جاهلیت تا  شرح و تحلیل چرایی و چگونگی شکل گیری و سیر تحول انواع مختلف نثر در ادبیات عربی

    . پایان عصر انحطاط

 



 جدول زمانبندی ارائه مطالب

 سرفصل درس جلسه سرفصل درس جلسه

: و أنواعه النثر الجاهلیخصائص  اول

 الخطب، األمثال، األساطیر

 و أنواعها المقامه نهم

 بدیع الزمان الهمذانی 

أسلوب القرآن؛ التصویر خصائص  دوم

الفنی فی القرآن ، القصص فی القرآن 

... 

 التعقید: دهم

 ابوالعالء المعری، مقامات الحریری

 فی العصر العباسی  األدب القصصی

أسلوب القرآن؛ التصویر خصائص  سوم

القرآن الفنی فی القرآن ، القصص فی 

... 

رسائل إخوان القصص الفسلفی و الرمزی :  یازدهم

 الصفا

 

تأثیر اإلسالم و القرآن علی النثر  چهارم

خصائص النثر فی العهد ، العربی

 االسالمی و األموی

أدب الرحالت، الرحالت الواقعیة و الرحالت  دوازدهم

 الخیالیة

 األندلس النثر العربی فی سیزدهم خصائص نثر نهج البالغة پنجم

 ابن شهید األندلسی

 تطور النثر فی العهد العباسی ششم

 اثر الحضارة الفارسیة فی النثر العربی

 النثر العربی فی العصر المملوکی و العثمانی چهاردهم

 األدب الشعبی و خصائصه

 سیرة عنترة، سیرة هاللیة

 

الصنعه فی النثر العباسی: مدرسة ابن  هفتم

 المقفع و الجاحظ

 تقنیات السرد فی ألف لیلة و لیلة پانزدهم

 مدرسة التصنیع هشتم

ابن العمید، ابوبکر الخوارزمی، 

 صاحب بن عباد

 تقنیات السرد فی ألف لیلة و لیلة شانزدهم

 


