مواد و منابع امتحان جامع دکترای تخصصی زبان و ادبیات عربی
مواد:
 .1نثر عربی از آغاز تا دوره معاصر
 .2شعر عربی از آغاز تا دوره معاصر
 .3نثر معاصر عربی
 .4مباحث عالی صرفی و نحوی
منابع پیشنهادی برای مطالعه
توجه :در متون منظوم و منثور :درک مفاهیم ،ترجمۀ روان به فارسی ،شرح مفردات ،شکل گذاری و اعرابگذاری کامل و بیان نقشهای دستوری ،پرسشهای
امتحانی را تشکیل خواهد داد.

 .1نثر از آغاز تا دورۀ معاصر :المجانی الحدیثة ،ج :2علی بن ابیطالبع  :الخطب و األدعیة(ص )310-299؛ زیادبن ابیه:البتراء(ص-313
)315؛ المجانی الحدیثة ،ج :4ابن مقفع :شریکان(ص ،)8-7الرجل الذی سلک مفازة(ص ،)9العلجوم و السمک(ص ،)12-10الغدیر
و السمکات(ص ،)13-12الناسک و الفأرة(ص)25؛ جاحظ :قوة بدن الحیة(ص ،)76أحسن الکالم(ص ،)84البالغة(ص ،)86-85بخل
اهل مرو()89-88؛ ابنقتیبة :القدیم حدیث فی عصره(ص ،)105حدیث ابی حیة(ص ،)112سید الخطباء(ص)118؛ ابوالفرج
ٰ
أعشی قیس(ص)256-254؛ بدیع الزمان الهمدانی:المقامة المضیریة(ص)299-292؛ الحریری :المقامة
اإلصبهانی:
ُ
اإلسکندریة()314-307؛ المجانی الحدیثة ،ج :5ابن شهید :لکل عصر بیان( ،)42-41ابن عبد ربه :اإلصبع المقطوعة(ص،)103
ّ
ملک الروم و حاتم الطائی(ص ،)106الحجاج و األعرابی(ص ،)109-108ابن بطوطة :منار اإلسکندریة و عمودها(ص ،)204-203لحیة
شیخ جمال الدین(ص ،)204قبة الصخرة(ص ،)207-206نساء الهند و حرقهن انفسهن(ص)214-211؛ ابن خلدون:مغالط
المؤرخین و النقلة(ص ،)217مدینة النحاس(ص.)223-222
 .2شعر از آغاز تا دورۀ معاصر:المجانی الحدیثة ،ج :1امرؤالقیس :المعلقة(ص ،)38-31زهیر بن ابی سلمی :المعلقة(ص،)89-83
سموأل :الالمیة(ص)346-345؛المجانی الحدیثة ،ج :2کعب بن زهیر :بانت سعاد(ص)17-11؛ حسان بن ثابت :فتح مکة(ص-27
)29؛ فرزدق :مدح زین العابدین(ص)123-121؛ الخنساء :یذکرنی طلوع الشمس(ص ،)271-270رثاء و تحریض(ص)273-272؛
المجانی الحدیثة ،ج :3ابونواس:عدو فی ثیاب صدیق(ص)62؛ دعبل :رثاء اهل البیتعلیهم السالم()70-67؛ ابوتمام :مدح المعتصم(-84
 ،)89بحتری :وصف ایوان کسری(ص)121-117؛ شریف رضی :رثاء الحسین بن علیع(ص)183-181؛ صنوبری :الربیع(ص-217
)218؛ متنبی :مدح سیف الدولة(ص)242-238؛ ابوفراس :لنا الصدر او القبر(ص ،)277عصی الدمع(ص)280؛ المجانی الحدیثة،
ج :5ابن هانی األندلسی :فتقت لکم ریح الجالد(ص)15-13؛ ابن زیدون :مدح و شکوی(ص.)55-53
 .3نثر معاصر :در حدود منتخباتی از این نویسندگان :طه حسین(جلد اول االیام) ،مصطفی لطفی منفلوطی(”غرفة األحزان“) ،ابراهیم
عبدالقادر مازنی(صندوق الدنیا” :اللغة العربیة بال معلم“) ،احمد امین(الی ولدی” :جیلنا و جیلکم“،حیاتی” :حارتی“) ،جبران خلیل
جبران(دمعة و ابتسامة” :األرملة و ابنها“) ،سالمة موسی(”بعض االدباء الذین عرفتهم“) و آنچه در این واحد درسی توسط استادان
تدریس شده است.
 .4مباحث عالی صرفی و نحوی:ابن عقیل ،بهاء الدین عبدالله ،شرح ابن عقیل علی الفیة ابن مالک :ج :1المعرب و المبنی(ص،)84-32
المبتدأ و الخبر(ص)242-177؛ ج :2االضافة(ص ،)87-41إعراب الفعل(ص )334-314و باب اول کتاب مغنی البیب اثر ابن
هشام”،حرف باء“.
و ما توفیقنا اال بالله

