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امللّخص
ازداد االهتــام بــاألدب العــريب املعــارص يف أّیامنــا هــذه أكثــر مــن أّي وقــت مــى. يف العدیــد مــن الــدول العربّية 
وغــری العربّيــة، یتــّم تدریــس مقــّرر مســتقل لــأدب املعــارص لتلــك الــدول باإلضافــة إىل مقــّرر األدب العــريب 
ــة.  ــة النهض ــة حرك ــة يف بدای ــة، وخاّص ــدول العربّي ــتوى ال ــى مس ــارص ع ــاول األدب املع ــذي یتن ــارص ال املع
يف اجلزائــر هنــاك توّجــه تربــوي یســّمى األدب اجلزائــري املعــارص ویتــّم تدریســه يف مرحلَتــي املاجســتری 
ــة،  ــج اجلامعّي ــران يف املناه ــريب يف إی ــّمى األدب الع ــّرر یس ــاك مق ــریة، كان هن ــنوات األخ ــوراه. يف الس والدكت
وتــّم حذفــه الحًقــا مــن املناهــج الدراســّية. يف هــذا البحــث، نحــن يف صــدد دراســة إعــادة تدریــس هــذا املقــّرر 
عــى مســتوى املاجســتری ُمشــریین إىل رضورات القيــام هبــذا العمــل، وكذلــك اخلّطــة األّولّيــة التــي یتــّم أخذهــا 
يف االعتبــار هلــذا العمــل، وأخــرًیا املناهــج املقرتحــة هلــذا املقــّرر، بحيــث ُیمكننــا أن نثبــت أّنــه مــن الــروري 
تدریــس هــذا املقــّرر يف مرحلــة املاجســتری. ُتشــری نتائــج هــذه الدراســة إىل أّن إعــادة تدریــس هــذا املقــّرر مــّرة 
أخــرى وبشــكل صحيــح، ســُيعيد إحيــاء جــزء كبــری مــن أعــال األدبــاء والشــعراء اإلیرانّيــن املعارصیــن باللغــة 
ــة  ــات إضاف ــل متطّلب ــا. وتتمّث ــران وثقافته ــخ إی ــن تاری ــاًّ م ــزًءا مه ــُيحيي ج ــه س ــك، فإّن ــة لذل ــة، ونتيج العربّي
ــف  ــات، وتألي ــم االحتياج ــى تقيي ــد ع ــج یعتم ــم منه ــي: تصمي ــا ی ــريب في ــج األدب الع ــّرر إىل منه ــذا املق ه
ــة  ــة مناســبة، وتدریــس مقــّرر تدریبــي لتعریــف األســاتذة بمحتــوى هــذه الــدورة، وإطــاق جمّل كتــب تعليمّي
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التمهيد

مل حيــَظ األدُب العــريب املعــارص يف اجلامعــات اإلیرانّيــة بقــدر مــن االهتــام مثــَل األدب 
ــن  ــد م ــت العدی ــریة حدث ــود األخ ــه يف الُعق ــرتف أّن ــب أن نع ــن جي ــيكي، لك ــريب الكاس الع
ــاألدب  ــام ب ــاألدب العــريب. إّن االهت ــن ب ــام النشــطاء األكادیمّي التغيــریات وزاد مســتوى إمل
ــة واألصلّيــة يف بعــض الُبلــدان، وإّتــاذه  العــريب املعــارص كجــزء مــن األدب والثقافــة الوطنّي
ــة. يف أدب الفــرتة املعــارصة بشــكل عــام، أصبحــت  ــل عــى هــذه األمّهّي ــّرر درايس، دلي كمق
املنطقــة اجلغرافّيــة أیًضــا ذات أمّهّيــة خاّصــة بالنســبة لدراســة األدب العــريب، وحّتــى قبــل هــذه 
الفــرتة بمــّدة وجيــزة، باإلضافــة إىل الُبعــد الزمنــي، وبســبب إنشــاء حــدود جدیــدة وتشــكيل 
حكومــات سياســّية مســتقّلة. وعــى هــذا األســاس كتــب شــوقي ضيــف تاریــخ األدب بعــد 

َول واإلمــارات«. ــدُّ ــوان »عــر ال ــايس حتــت عن العــر العب

بالنظــر إىل أّن األدب العــريب املعــارص يف إیــران، والــذي یعــود تارخيــه إىل أوائــل العهــد 
ا، وبســبب بعــض الســات القومّيــة والدینّيــة هلــذا األدب، فــا یمكــن  القاجــاري، واســع جــدًّ
س اآلن يف اجلامعــات. لذلــك، مــن  ــدرَّ طرُحــه ضمــَن إطــار األدب العــريب املعــارص الــذي ُی
ــى یتعّرفــوا عــى األدب العــريب  الــروري حتدیــد مقــّرر مســتقّل لطــّاب األدب العــريب حّت

ــران، عــى مســتوى املاجســتری. املعــارص يف إی

ــَع  ــخص أن یتوّق ــن للش ــة، وال یمك ــَة الثانوّی ــف املدرس ــة تتل ــى أّن اجلامع ــي أن َننس ال ینبغ
ــدة.  ــّية واح ــدة دراس ــّرر يف وح ــذا املق ــة هب ــّية ذات الصل ــواّد التدریس ــع امل ــم مجي ــّم تقدی أن یت
ــة  ــرايس اجلامعّي ــول الك ــة ح ــّن يف اجلامع ــوع مع ــاص بموض ــث اخل ــس والبح ــدور التدری ی
املتخّصصــة. إذا كان هنــاك كــراٍس متخّصصــة يف األدب العــريب املعــارص يف إیــران فهــذا یعنــي 
أّن أســتاًذا متخّصًصــا يف هــذا املوضــوع ســوف یكــون املســؤول عــن هــذه الكــرايس، ویمكــن 
ــة  ــلوب املدرس ــإّن أس ــة، وإاّل ف ــة احرتافّي ــذا األدب بطریق ــع ه ــل م ــة تتعام ــول إّن اجلامع الق
ــت  ــی وق ــا. وحّت ــلوًبا  أكادیميًّ ــس أس ــة لي ــّررات العاّم ــن املق ــن م ــس وحدَت ــة وتدری الثانوّی
ــقوط  ــة إىل س ــن البدای ــران، م ــريب يف إی ــوان األدب الع ــّرر بعن ــس مق ــّم تدری ــب، كان یت قری
ــة  ــرع اللغ ــوس يف ف ــج البكالوری ــث، يف مناه ــر احلدی ــداد إىل الع ــقوط بغ ــن س ــداد، وم بغ
العربيــة وآداهبــا، لكــن تــّم حذفــه مــن املنهــج بعــد فــرتة. رّبــا كان ســبب حــذف هــذا املقــّرر هو 
النهــج غــری االحــرتايف، وكذلــك عــدم إملــام مصّممــي هــذا املقــّرر واألســاتذة بــاألدب العــريب 
يف إیــران، خاّصــة يف الفــرتة املعــارصة. جيــب معاجلــة هــذه املشــاكل عنــد إعــادة تصميــم هــذا 
املقــّرر. لذلــك مــن أجــل حتدیــد منهــج هــذه الوحــدة الدراســّية ورضوراتــه ومتطّلباتــه، جيــب 



149 جملة دراسات يف تعلیم اللغة العربیة وتعلمها، السنة السادسة، العدد 12، ربیع وصیف 1443/1401

اإلجابــة عــى األســئلة التاليــة:

ــّم فيهــا تدریــس األدب العــريب املعــارص لتلــك البلــدان كمقــّرر  ــي یت ــدول الت 1- مــا هــي ال
ــارص؟ ــة إىل األدب املع ــتقل باإلضاف مس

2- ما هي رضورة تدریس مقّرر »األدب العريب املعارص يف إیران«؟

3- ما هي اإلجراءات الواجب اّتاذها إلنشاء وتنفيذ هذا املقّرر؟

4- ما هو املنهاج التعليمي هلذا املقّرر؟

لإلجابــة عــى الســؤال األّول، ســنقّدم أّواًل قائمــة بالــدول العربّيــة وغــری العربيــة التــي تــدّرس 
األدب العــريب املعــارص يف بلداهنــا ضمــن مقــّررات مســتقّلة عــن طریــق البحــث يف اإلنرتنــت. 
ولإلجابــة عــى األســئلة األخــرى اســتخدم املؤّلــف دراســاتِه وخرباتــه يف تدریــس مقــّرر 

»األدب العــريب يف إیــران« يف املــايض.

الدراسات السابقة
ــع  ــااًل حــول املواضي ــاك مق ــور عــى بحــث حــول موضــوع هــذا املقــال. لكــن هن ــّم العث مل یت
التــي یتضّمنهــا مقــّرر الشــعر والنثــر يف فــرع اللغــة العربيــة وآداهبــا بمرحلــة البكالوریــوس:

مّتقيــزاده وروشــنفكر وإســاعيي )1393ش/2014م.(، قّدمــوا اقرتاًحــا ملواضيــع هــذه 
العــريب يف مرحلــة  الشــعر والنثــر  املقــّررات مــع مراجعــة مواضيــع مقــّررات نصــوص 
البكالوریــوس باالســتعانة بأســاتيذ هــذا املقــّرر. تظهــر نتائــج هــذه الدراســة أّن ُمعظــم 
األســاتذة یفّضلــون تدریــس الشــعر والنثــر يف وحدَتــن دراســّيَتن منفصلَتــن. مــن الطبيعــي 
ــه يف جمــال الدراســة املقــرتح، وبســبب ضيــق الوقــت، ال یمكــن فصــل الشــعر والنثــر عــن  أّن
بعضهــا البعــض، وال یمكــن حّتــى فصــل تاریــخ األدب عــن قــراءة النصــوص، وجيــب 

ــض. ــا البع ــع بعضه ــع م ــذه املواضي ــس كّل ه تدری

الطريقة
يف كتابــة هــذا البحــث، اعتمدنــا علــی جتــارب اجلامعــات العربّيــة وغــری العربّيــة فتّم اســتخراج 
قائمــة مــن البلــدان التــي تقــّدم فيهــا مــاّدة أو مرحلــة دراســّية خاّصــة لــأدب العــريب املعــارص 
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ــی  ــي عرضــت عل ــی الربامــج الدراســّية الت ــدان وذلك مــن خــال املراجعــة إل يف تــلك البل
مواقــع اجلامعــات. ثــّم ُقّدمــت خّطــة ُمقرتحــة ملــاّدة األدب العــريب املعــارص يف إیــران والتــي 
تتضّمــن بعــض التوصيــات املرتبطــة باألهــداف واملحتــوی التعليمــي واملصــادر وبعــض 

ــة. املتطّلبــات العاّم

عرض النتائج
رضورّيات هذا املقّرر

إّن أهــّم مــا جيعــل تصميــم هــذا املقــّرر رضورًیــا هــو دوُره يف التعــّرف عــى جــزء غــری معــروف 
ــَع  ــى اآلن. هــذا النقــص يف الوعــي دف ــح حّت ــه بشــكل صحي ــّم تناول مــن األدب العــريب مل یت
البعــَض إىل اعتبــار األدب العــريب، وخاّصــة الشــعر العــريب يف هــذه الفــرتة، أدًبــا حمــدوًدا. وهــو 
األمــر الــذي َأواله اإلیرانّيــون اهتاًمــا أقــّل. عــى ســبيل املثــال، یقــول أحــُد الباحثــن: »منــذ 
ــة  ــر يف األوســاط الدینّي ــة أكث الَعهــد القاجــاري فصاعــًدا، ازدهــَر نظــم الشــعر باللغــة العربّي
وبــن علــاء الدیــن واملرِجعيــات« )خلفــي، 1399 : 2( يف حــال أّن عــدد الشــعراء العــرب 

اإلیرانّيــن يف هــذه الفــرتة ال ُیقــارن بالفــرتات الســابقة، وال ســّيا الَعهــد الصفــوي.

ــة یمكــن التعبــری عنهــا يف مخســة جمــاالت: التعليــم،  ــاٍت ثانوّی إّن لتدریــس هــذا املقــّرر متطّلب
ــخ املعــارص،  ــام بالتاری ــراين، واالهت ــة للشــعب اإلی ــام باالجّتاهــات الدینّي والبحــث، واالهت

ــة. ــة واملحلّي ــام باالجّتاهــات الوطنّي واالهت

ــريب يف  ــأدب الع ــل ل ــم أفض ــاب فه ــب اكتس ــّرر للطال ــذا املق ــح ه ــم، ُیتي ــال التعلي 1- يف جم
إیــران وعوامــل تطــّوره يف الفــرتة املعــارصة، والتعــّرف عــى بعــض ُكّتــاب العربّيــة وشــعرائها 
مــن اإلیرانّيــن، فكثــری منهــم غــری معروفــن بالنســبة لإلیرانّيــن وغــری اإلیرانّيــن. فضــًا عــن 
ذلــك، یمكــن للطالــب أن یتعــّرف علــی َمناهجهــم يف األدب العــريب. باإلضافــة إىل هــذا 
اهلــدف الرتبــوي الشــامل، جيــب أن َیزیــد تدریــس هــذا املقــّرر ِمــن قــدرة الطالــب عــى قــراءة 
ــذوق  ــل ال ــة، وصق ــة والفكرّی ــه املعجمّي ــادة قدرت ــح، وزی ــكل صحي ــة بش ــوص األدبّي النص
األديب لــه، وتنميــة فهمــه لأســاليب األدبّيــة. )فــاح، 1996 : 89( ُیَعــّد فهــم الِســات 
األدبّيــة املهّمــة للنــّص األديب مثــل املعــاين واخليــال والعواطــف اإلنســانّية والصــور الشــعرّیة 
ــدريس.  ــّرر ال ــة هلــذا املق ــة مــن األهــداف الرتبوّی ــة والدینّي واألحــداث السياســّية واالجتاعّي
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)الضبــع، 2006 : 337-338؛ الســحريت، 1962 : 59(

ــات  ــة الدراس ــّيا يف مرحل ــه، ال س ــّرر وتدریس ــذا املق ــم ه ــر تصمي ــث، یوّف ــال البح 2- يف جم
ــذ  ــن أن تّتخ ــال. یمك ــذا املج ــعة يف ه ــات واس ــاس لدراس ــتری( األس ــة املاجس ــا )مرحل الُعلي
هــذه الدراســات شــكل رســائل املاجســتری وحّتــى أطاریــح الدكتــوراه، باإلضافــة إىل املقــاالت 
البحثّيــة أو املشــاریع البحثّيــة أو الكتــب. يف بدایــة هــذه احلركــة البحثّيــة، جيــب أن یرّكــز هنــج 
ــاري.  ــد القاج ــن العه ــة م ــات احلجرّی ــات واملطبوع ــاء املخطوط ــى إحي ــات ع ــذه الدراس ه
وهبــذه الطریقــة، یتــّم حتدیــد وتقدیــم عــدد كبــری مــن الُكّتــاب والشــعراء اإلیرانّيــن املجهولــن 
ــذه  ــاء ه ــة. إّن إحي ــة العربّي ــة باللغ ــة مهّم ــال أدبّي ــراد أع ــؤالء األف ــن ه ــكّل م ــا. وكان ل حاليًّ
األعــال یمّهــد الطریــق لصياغــة تاریــخ األدب العــريب املعــارص يف إیــران. وهــذه هــي احللقــة 
ــد  ــا املزی ــا عرفن ــامل. كّل ــى يف الع ــران وحّت ــريب يف إی ــخ األدب الع ــودة يف تاری ــودة املوج املفق
عــن هــذا التاریــخ واألعــال األدبّيــة، كّلــا فهمنــا بشــكل أفضــل التطــّورات يف جمــال األدب 

العــريب.

3- فيــا یتعّلــق بارتبــاط هــذا املقــّرر باالجّتهــات الدینّيــة، جتــدر اإلشــارة إىل أّن األدب العــريب 
ــن فيهــم  ــا. خــال هــذه الفــرتة، كتــب الشــعراء، بَم ــا دینيًّ ــرب أدًب ــران ُیعت يف هــذه الفــرتة يف إی
الشــيعة والســنة، العدیــد مــن القصائــد يف مــدح الرســول الكریــم )صــّى اهلل عليــه وآلــه 
ــد  ــوع اجلدی ــذا املوض ــاول ه ــر تن ــن أن یوّف ــام(، ویمك ــم الس ــت )عليه ــل البي ــّلم( وأه وس

ــة. ــال األدبّي ــذه األع ــم ه ــاَس لتقدی األس

ــة يف هــذه الفــرتة  ــة والدولّي ــة املحّلّي ــاب باألحــداث التارخيّي ــّد اهتــاُم الشــعراء والُكّت 4- وُیَع
مــن ِســات األدب املعــارص. يف هــذا الصــدد، یمكــن الرجــوع إىل القصائــد العربّيــة لأدیــب 
البيشــاوري )املتوّفــی: 1349هـــ.ق( عــن احلــرب العاملّيــة األوىل أو الثــورة الدســتورّیة. 
)انظــر: كریمــي، 1399( خــال هــذه الفــرتة، َعــرّب بعــُض الشــعراء أیًضــا عــن أحــداث حمّلّيــة 
ــزي  ــهاب النریی ــّيد أرشف ش ــدد إىل الس ــذا الص ــوع يف ه ــن الرج ــريب. ویمك ــعرهم الع يف ش
)املتوّفــی 1342هـــ.ق.(، حيــث یصــف يف قصيــدة عربّيــة األحــداث التارخيّيــة التــي وقعت يف 

ــي، 1394، ج2 : ص64( ــز. )ُكمي ــة ين ری منطق

5- فيــا یتعّلــق باالحتياجــات الوطنّيــة واملحّلّيــة هلــذا املقــّرر، جتــدر اإلشــارة إىل وجــود عــدد 
ــاب والشــعراء العــرب وغــری العــرب يف خمتلــف أنحــاء البــاد. أســاء بعــض  كبــری مــن الُكّت
هــؤالء األشــخاص مل ُتذكــر يف مصــادر مكتوبــة أو تــّم ذكــر جمــّرد أســائهم فقــط. یمكــن أن 
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ــة  ــة الثقاف ــدرايس يف التعــّرف عــى هــؤالء األشــخاص وتقوی ــّرر ال ــم هــذا املق یســاعد تصمي

ــة. ــة يف املناطــق العربّي العربّي

بطبيعــة احلــال، هنــاك متطّلبــات أكثــر تفصيــًا وتّصًصــا يف حتدیــد موضوعــات هــذه املــاّدة 
ــة. التعليمّي

ــّم  ــف هتت ــرى كي ــرى، لن ــدول األخ ــات ال ــة يف جامع ــّررات مماثل ــنتطّرق إىل مق ــي، س ــا ی وفي
ــّي. ــريب املح ــاألدب الع ــدان ب ــذه الُبل ه

االهتامم باألدب العريب املحّل املعارص يف جامعات الدول األخرى

ســندرس هــذا اجلــزء مــن البحــث يف قســَمن اثنـَـن. يف القســم األّول ســوف نذكــر اجلامعــات 
التــي یتــّم فيهــا تدریــس هــذا املقــّرر كوحــدة دراســّية. ويف القســم الثــاين، سنُشــری إىل اجلزائــر، 
ــص  ــرع أو تّص ــوراه، ف ــتری والدكت ــتوى املاجس ــى مس ــا، ع ــض جامعاهت ــد يف بع ــث یوج حي

یســّمى »األدب العــريب املعــارص يف اجلزائــر«.

األدب العريب املعارص بوصفه وحدة دراسّية

ــارص  ــس األدب املع ــّم تدری ــة، یت ــری العربّي ــة وغ ــدول العربّي ــات يف ال ــن اجلامع ــد م يف العدی
ــريب. ــرع األدب الع ــم ف ــج  تعلي ــدول يف َمناه ــك ال لتل

یتضّمــن  كــا  واجلامعــات،  الُبلــدان  هــذه  التاليــة  الصفحــة  يف  املوجــود  اجلــدول  یضــّم 
معلومــات أخــرى متعّلقــة هبــذا املقــّرر. وفًقــا للجــدول ومــن بــن 12 دولــة، هنــاك 10 
ــن  ــد. م ــي اهلن ــة وه ــری عربّي ــدة غ ــا وواح ــي نيجریی ــة وه ــبه عربّي ــدة ش ــة، وواح دول عربّي
ــا الســودان فهــي تقــع يف القــارة  ــاك 9 دول يف الــرق األوســط، أّم ــة، هن بــن 10 دول عربي
األفریقّيــة. يف معظــم هــذه البلــدان واجلامعــات، یتــّم تدریــس مقــّرر »األدب العــريب املعــارص« 
ــإّن  ــة، ف ــدان، وهــي اللغــة العربّي ــة البكالوریــوس. نظــًرا للغــة الشــائعة يف هــذه الُبل يف مرحل
ــّرر يف  ــذا املق ــس ه ــّم تدری ــع. یت ــری متوّق ــًرا غ ــس أم ــوس لي ــّرر يف البكالوری ــذا املق ــم ه تقدی
ــة إىل  ــوس باإلضاف ــة البكالوری ــج« يف مرحل ــارص يف اخللي ــوان »األدب املع ــر بعن ــة قط جامع
مرحلــة املاجســتری، وهــو مــن املقــّررات االختيارّیــة يف كّل مــن املرحلَتــن. مــن بــن 21 حالــة 
ــة. يف  ــاالت اختيارّی ــبع ح ــة وس ــة إلزامّي ــرة حال ــع ع ــاك أرب ــدول، هن ــذا اجل ــورة يف ه مذك
دولــة اإلمــارات العربيــة املّتحــدة، باإلضافــة إىل مقــّرر األدب اإلمــارايت، هنــاك مقــّرر بعنــوان 
ــن   ــة إیلوری ــة. يف جامع ــّررات اإللزامّي ــن املق ــّداِن م ــا ُیَع ــي« وكامه ــريب اخلليج »األدب الع
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بنيجرییــا، باإلضافــة إىل مقــّرر »األدب العــريب يف نيجرییــا«، هنــاك مقــّرر بعنــوان »األدب 
ــورة  ــن مذك ــذه العناوی ــة. كّل ه ــّررات اإللزامّي ــن املق ــا م ــا«، وكامه ــرب إفریقي ــريب يف غ الع
ضمــن إطــار األدب العــريب املعــارص أو يف مقّرریــن: الشــعر املعــارص والنثــر املعــارص، 

ــة. ــر النهض ــة ع ــذ بدای ــدي من ــكل تقلي ــريب بش ــاوالن األدب الع ویتن

اجلدول رقم 1: اجلامعات
إلزامي

اختياري
وحدة دراسية املرحلة اجلامعة البلد الرقم

اختياري
االدب العريب 

احلدیث يف االردن 
وفلسطن

بكالوریوس اجلامعة األردنية األردن 1

اختياري االدب يف فلسطن 
واالردن بكالوریوس فيادلفيا األردن 2

إلزامي
االدب االردين بكالوریوس جامعة العلوم 

االسامية العاملية األردن 3

إلزامي
ادب اخلليج العريب بكالوریوس جامعة الشارقه اإلمارات 4

كا 
الوحدتن 

إلزامية

االدب االمارايت و
ادب اخلليج العريب 

احلدیث
بكالوریوس جامعه االمارات 

العربيه املتحده اإلمارات 5

إلزامي ادب اجلزیره 
العربيه بكالوریوس جامعه البحرین البحرین 6

إلزامي االدب السوداين 
املعارص بكالوریوس

َمعَهد اخلرطوم الدويل
للغه العربيه

السودان 7

كا 
الوحدتن 

اختياریة
االدب املعارص يف 

اخلليج
بكالوریوس 

وماجستری جامعه قطر قطر الدائرة 8

اختياري االدب السعودي بكالوریوس جامعه اّم القری اململكة العربية 
السعودیة 9

اختياري االدب السعودي بكالوریوس جامعه حفر الباطن اململكة العربية 
السعودیة 10

إلزامي االدب السعودي بكالوریوس جامعه امللک سعود اململكة العربية 
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األدب العريب املعارص يف اجلزائر

يف بعــض اجلامعــات اجلزائریــة، یتــّم تدریــس مقــّرر أو تّصــص األدب املعــارص يف هــذا 
البلــد. عــى ســبيل املثــال، منــذ عــام 2006، تــّم إطــاق تّصَصــن جدیَدیــن يف قســم اللغــة 
العربّيــة وآداهبــا يف جامعــة حمّمــد بوضيــاف املســيلة، عــى مســتوى املاجســتری: »األدب العــريب 
القدیــم« و»األدب اجلزائــري احلدیــث«. منــذ عــام 2013، ويف نفــس اجلامعــة، كان ملرحلــة 
الدكتــوراه يف األدب العــريب املعــارص ثاثــة تّصصــات: »األدب العــريب احلدیــث« و«النقــد 
األديب احلدیــث« و«االدب اجلزائــري«. )ُیراَجــع: املوقــع اإللكــرتوين جلامعــة حممــد بوضيــاف 
املســيلة(. يف جامعــة وهــران، باإلضافــة إلــی تدریــس هــذا املقــّرر ضمــن املقــّررات اإللزامّيــة 
يف مرحلــة البكالوریــوس يف األدب اجلزائــري املعــارص، هنــاك تّصصــان مهــا »األدب العــريب 
ــع  ــد. )موق ــذا البل ــارص هل ــاألدب املع ــان ب ــري«، یرتبط ــث« و«األدب اجلزائ ــارص واحلدی املع

جامعــة وهــران(

اخلطوات الالزمة للنجاح يف تصميم هذا املقّرر الدريس

ــر  ــوي والتطوی ــط الرتب ــارص مشــرتكة، ومــن أمّههــا التخطي ــوي معظــم املناهــج عــى عن » حتت
زاده  والتقييم«)خاقــاين  والرتبوّیــة،  العاّمــة  والغایــات  واألهــداف  والتقویــم،  والعــرض 
وفتحــي واجــارگاه،  1387 نقــًا مــن هانيــون وبریگــز، 1980، ص 28(. مــع وضــع ذلــك 
ــّم ذلــك بنجــاح، ُیقــرتح اّتــاذ أربــع خطــوات يف نفــس وقــت إنشــاء  ــار، ولكــي یت يف االعتب
هــذا املقــّرر: تصميــم العنــوان عــى أســاس تقييــم االحتياجــات، تأليــف كتــاب تعليمــي، عقــد 

ــران.  ــريب يف إی ــة يف األدب الع ــة متخّصص ــاق جمّل ــة، إط دورات تدریبّي
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تصميم العنوان التعليمي عىل أساس حتليل االحتياجات

ُیَعــّد حتليــل االحتياجــات أحــد املبــادئ األساســية لتغيــری وحتســن الربامــج التعليمّيــة، 
والغــرض منــه هــو حتدیــد احتياجــات املتعّلمــن يف التعّلــم. )ریتشــاردز، 1433، ص 80(. 
كــا َیعتــرب بــراون)1995( حتليــل االحتياجــات أحــد العنــارص الســّتة املهمــة يف تصميــم 
املقــّررات التعليمّيــة لّلغــة )نقــًا عــن: چنــاري، عــاريف، فتحــي واجــارگاه، 1397(. يف 
الواقــع، فــإّن املرحلــة األوىل يف تطيــط كّل منهــج درايّس هــي حتليــل االحتياجــات التــي 
یتــّم مــن خاهلــا حتدیــد املشــاكل واألهــداف )املصــدر نفســه(. يف حتليــل االحتياجــات، 
ــن  ــة للمتعّلم ــف احلالّي ــور والضع ــه القص ــودة وأوُج ــداف املقص ــن األه ــص كّل م ــّم فح یت
ورغبــات األفــراد ومصاحلهــم. )حمّمــدي ركعتــي، 1395، نقــًا عــن: هاتشينســون ووتــرز، 

.)56-55  :  1987

مــن أجــل تصميــم املوضوعــات النهائّيــة هلــذا املقــّرر، ســيتّم اّتــاذ خطوَتــن أساســّيَتن: 
تتمّثــل األُوىل يف مقابلــة اخلُــرباء يف هــذا املجــال. أّمــا اخلطــوة األخــرى هــي اســتخراج 
املعلومــات التارخيّيــة والنصــوص املناســبة مــن املصــادر التارخيّيــة املطبوعــة واملطبوعــة حجرّیة 
واملخطوطــات. مل تتــّم كتابــة الكثــری مــن املعلومــات حــول األدب العــريب املعــارص يف إیــران.

تأليف كتاب تعليمي

ُمعظــم أســاتذة األدب العــريب ليســوا عــى درایــة بمحتــوى هــذا املقــّرر، والكتــب املوجــودة 
يف الســوق ال ُتســاعدهم كثــرًیا. لذلــك، مــن الــروري تأليــف كتــاب تعليمــي مناســب 
لتدریــس تاریــخ األدب والنصــوص األدبّيــة يف العــر احلدیــث واملعــارص يف إیــران. یتطلــب 
تأليــف كتــاب الكثــری مــن املعلومــات مثــل اخللفيــة املعرفّيــة للمتعّلمــن واملعّلمــن واملناهــج 
ــي  ــم الكتــب املدرســّية، والت ــم مراجعــة تقيي ومــا إىل ذلــك. یمكــن أن یكــون اســتخدام قوائ
غالًبــا مــا توّفــر نظــرة شــاملة لتقييــم الكتــاب، خطــوة بنـّـاءة يف تأليــف الكتــب اجلامعّيــة املفيــدة 

ــيدي، 1388(. ــع: رش ــال. )ُیراَج ــذا املج يف ه

عقد دورات تدريبّية

ــة  ــل املختلف ــاة العوام ــق دون مراع ــح ال یتحّق ــم الناج ــاردز )1433( أّن التعلي ــد ریتش َیعتق
التــي تؤّثــر عــى املناهــج الدراســّية، عوامــل مثــل تلــك املتعّلقــة باملؤّسســة التعليمّيــة واملعّلــم 
والتعليــم والتعّلــم. )ص247( لذلــك، فــإّن تصميــم وإطــاق مثــل هــذه املقــررات لــن ینجح 
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ــذا  ــل ه ــة مث ــم رضورة وأمّهّي ــي وفه ــد الِعلم ــى الصعي ــم ع ــاتذة وإعداده ــب األس إاّل بتدری
الربنامــج. ومتاشــًيا مــع مــا تــّم ذكــره، مــن الــروري أن یتعــّرف األســاتذة الذیــن ســيقومون 
ــادره يف  ــران ومص ــارص يف إی ــريب املع ــخ األدب الع ــى تاری ــدرايس ع ــّرر ال ــذا املق ــس ه بتدری

ــة. دورات تدریبّي

إطالق جمّلة متخّصصة

یمكــن أن یكــون إطــاق جمّلــة متخّصصــة لنــر مقــاالت عــن األدب العــريب يف إیــران موّثــًرا 
يف تعزیــز مثــل هــذه الدراســات وتقدیــم املزیــد مــن هــذا املجــال البحثــي. قامــت جامعــة حمّمــد 
ــة تســّمى«املخرب« التــي تتعامــل  ــة مماثلــة. تصــدر اجلامعــة جمّل ــر بَِعَملّي خيــر بســكرة باجلزائ

بشــكل خــاص مــع موضــوع األدب العــريب يف هــذا البلــد.

الربنامج املقرتح

ــة وآداهبــا لــكّل مقــّرر  ــة يف املنهــج الــدرايس لّلغــة العربي ــد العنــارص التالي ــّم حتدی عــادًة مــا یت
درايس: عنــوان املقــّرر، عــدد وحــدات املقــّرر، عــدد ســاعات املقــّرر، املقــّررات املكّملــة 
للمقــّرر، هــدف املقــّرر، املنهــج الــدرايس، املصــادر الرئيســة واملصــادر الثانویــة، ومــا إىل 
ــران"  ــارص يف إی ــريب املع ــّرر "األدب الع ــس مق ــدء يف تدری ــل الب ــن أج ــك، م ــد ذل ــك. بع ذل
عــى مســتوى مرحلــة البكالوریــوس، يف ســّت عــرة حمــارضة تدریســّية، یتــّم تقدیــم املنهــج 

ــادر. ــّرر واملص ــات املق ــدف، وموضوع ــك اهل ــا يف ذل ــرتح، ب املق

اهلدف 

اهلــدف األســايس مــن هــذا املقــّرر هــو التعــّرف عــى األدب العــريب يف إیــران منــذ بدایــة العهــد 
القاجــاري وحّتــى اآلن.

املنهج الدرايس يف هذا املقّرر 

املنهــج الــدرايس هــو »خّطــة أو نمــط منّظــم ومنهجــي ُیســاعد املعّلــم أو األســتاذ عــى تنفيــذ 
َعَملّيــة التدریــس بشــكل أفضــل.« )بوقــس، 1998 : 67( تتضّمــن هــذه اخلّطــة أو النمــوذج 
أهــداف كّل مقــّرر، وحمتــوى املقــّرر، واملصــادر املتعّلقــة هبــذا املقــّرر، وطریقــة التدریــس 
)البــاز، 2000، 292(. واملقصــود باملنهــج الــدرايس يف هــذه املقالــة خطــوط عاّمــة یتــّم 

ــدرايس. ــل ال ــال الفص ــها خ تدریس
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يف املنهــج الــدرايس املقــرتح، تــّم تصيــص حمارضَتــن تدریبيَتــن لتاریــخ األدب العــريب 
املعــارص يف إیــران. يف هاَتــن املحارضتــن، تــّم أیًضــا حتليــل العوامــل املؤّثــرة يف نشــاط اللغــة 
ــاب  ــفر ط ــل: س ــذه العوام ــن ه ــران. وم ــاري يف إی ــد القاج ــل العه ــا يف أوائ ــة وآداهب العربّي
الدیــن الشــيعة والســنة إىل الــدول العربّيــة مثــل العــراق ومــر واململكــة العربيــة الســعودیة، 
إنشــاء دور الطباعــة يف تربیــز واملــدن األخــرى وطباعــة املصنّفــات األدبّيــة العربّيــة؛ َدور بعض 
ــاب والشــعراء  ــة، وَدعــم البــاط القاجــاري للُكّت ــة العربّي فــات األدبّي الصحــف يف نــر املؤلَّ

ــن. العــرب اإلیرانّي

يف هــذا املنهــج، ونظــًرا لتعــّدد األعــال الشــعرّیة مقارنــة باألعــال النثرّیــة، فقــد تــّم تصيــص 
9 حمــارضات للشــعراء وأعاهلــم و5 حمــارضات للُكّتــاب وأعاهلــم.

ــرة الشــعراء وانتشــارهم يف مناطــق خمتلفــة، فمــن األفضــل دراســة الشــعر العــريب  نظــًرا لكث
ــران عــى أســاس املناطــق واملحافظــات. نشــهد يف هــذه الفــرتة انتشــار الشــعر  املعــارص يف إی
العــريب يف مناطــق خوزســتان وأذربيجــان وكردســتان واملناطــق الوســطى )أصفهــان وفارس( 

ومناطــق أخــرى. بعــض شــعراء هــذه الفــرتة حســب املناطــق املذكــورة، هــم:

بيعی. شعراء خوزستان: الشيخ َخزَعل وعبدالعظيم الرُّ

شعراء أذرباجيان: مریزا أمحد التربیزي، حممد حسن الَكرمرودي وعبد الصمد اخلامنئي.

شعراء كردستان: بدیع الزمان الكردستاين والشيخ سليم السنندجي.

ــحاق  ــروغ( واس ــم ف ــروف باس ــاين )املع ــدي األصفه ــد مه ــارس: حمم ــان وف ــعراء أصفه ش
ــریازي. ــت الش ــيدة قرائ ــریازي والس الش

شــعراء املناطــق األخــرى: مــا هــادي الســبزواري، جعفــر اهلمــداين، األدیــب البيشــاوري، 
ــا احلكيمــي، حممــود  ــدر لنگــه(، اإلهلــي الُقمشــئي، حممدرض ــا )بن عبدالرمحــن ســلطان العل

ــوار وغریهــم. أن

عنــد تقدیــم هــؤالء الشــعراء، یتــّم أیًضــا حتليــل األنــاط واألغــراض الشــعرّیة ألعاهلــم 
ــة  ــة واملرسحّي ــة والروای ــور القّص ــهد ظه ــرتة، نش ــذه الف ــن ه ــاين م ــف الث ــعرّیة. يف النص الش

ــتها. ــتتّم دراس ــي س ــعراء والت ــن الش ــرى ب ــدة أخ ــكال جدی وأش

بنــاًء عــى املجــاالت املذكــورة فــإّن املؤّلفــن والُكّتــاب املشــهورین يف هــذه الفــرتة هــم: 
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جعفــر اهلمــداين، حمّمدتقــي الدزفــويل، مــریزا حمّمــد مــدرس احلائــري الطهــراين، أبوالقاســم 
الفراهــاين، إســحاق الشــریازي، أبواحلســن دســتغيب الشــریازي، مــریزا یوســف خــان 

اعتصــام امُللــك وغریهــم.

عنــد تقدیــم هــؤالء املؤّلفــن، یتــم مناقشــة فــّن النثــر وأنواعــه، يف أوائــل هــذا العهــد خاّصــة. 
يف النصــف الثــاين مــن هــذه الفــرتة، نشــهد ظهــور ِقَصــص وروایــات ومرسحّيــات بــن ُكّتــاب 

خوزســتان، وســوف یتــّم التطــرق إليهــا. 

املصادر 

ال یوجــد كتــاب حمــّدد عــن األدب العــريب املعــارص يف إیــران یغّطــي مجيــع جوانــب املوضــوع. 
لذلــك، ُیقــرتح مجــع املعلومــات الازمــة وتقدیمهــا للطــاب مــن خــال املراجعــة إىل بعــض 

املصــادر املطبوعــة واملخطوطــات املتاحــة. وفيــا یــي بعــض مــن هــذه املصــادر:

املخطوطات

العدیــد مــن النصــوص األدبّيــة العربّيــة يف هــذه الفــرتة ال تــزال يف شــكل خمطوطــة. عــى ســبيل 
املثال:

دیــوان خانــم قرائــت الشــریازي. توَجــد نســخة مــن هــذا الدیــوان يف املكتبــة الوطنّيــة يف 
طهــران.  

دیــوان األدیــب الَكرمــرودي. توجــد ثــاث ُنَســخ مــن هــذا الدیــوان يف املكتبــة الوطنّيــة 
ومكتبــة جملــس الشــورى اإلســامي.  

مقامــات ریــاض األدب لریــاض اهلمــداين. تتوّفــر عــّدة ُنســخ مــن هــذا الكتــاب يف املكتبــات 
اإلیرانّيــة.  

ــة يف مــدح شــمس املعــايل  ــه، جمموعــة مــن األشــعار والنصــوص النثرّی تذكــرة مدایــح مؤّیدی
إســحاق الشــریازي النرّییــزي وايل فــارس يف الَعهــد القاجــاري. یمكــن الُعثــور عــى النســخة 

الوحيــدة مــن هــذا الكتــاب يف املكتبــة املركزیــة جلامعــة طهــران. 

ــس  ــة جمل ــا يف مكتب ــخة منه ــد نس ــریازي. توَج ــاآين الش ــب اهلل الق ــریزا حبي ــاآين مل ــآت الق ُمنش
ــامي. ــوری اإلس الش



159 جملة دراسات يف تعلیم اللغة العربیة وتعلمها، السنة السادسة، العدد 12، ربیع وصیف 1443/1401

املصادر احلجرّية

مــن مصــادر األدب العــريب املتوّفــرة عــى شــكل طبعــات حجرّیــة يف هــذه الفــرتة ُنشــری إىل مــا 
یــي:

رشح قصيدة ُبردة كعب بن زهری  لُلطفعي التربیزي. 

التحفــة النارصّیــة يف الفنــون األدبّيــة أليب القاســم األصفهــاين )تضــّم هــذه املجموعــة قصائــد 
عربّيــة لشــعراء خمتلفــن، مــن بينهــم شــعراء مــن العــر القاجــاري، ُحّققــت هــذه املجموعــة 

يف جامعــة قــم ُأطروحَتــي ماجســتری( 

مصادر مطبوعة

ــر  ــك نذك ــرده. لذل ــتخدامه بمف ــن اس ــارص یمك ــريب املع ــّدد يف األدب الع ــاب حم ــد كت ال یوَج
ــوع: ــة باملوض ــات املتعّلق ــب والدراس ــض الكت بع

عوامــل النشــاط األديب العــريب احلدیــث يف إیــران، حســن َمرعــي، جملــة جممــع اللغــة العربّيــة 
بدمشــق 

ــاب الــذي یتكــون مــن  ــارس خلفــي )املؤلــف يف هــذا الكت ــران، ی تاریــخ األدب العــريب يف إی
ثاثــة أجــزاء، یتنــاول حيــاة وأعــال الشــعراء العــرب يف إیــران، أّمــا اجلــزآن الثــاين والثالــث 

فهــا ُمرتبطــان بالعــر احلدیــث واملعــارص(.

الشــعر والنثــر العــريب يف إیــران بعــد ســقوط بغــداد، علریضــا حاجيــان نــژاد ومعصومــه 
شبســرتي

دراســة الشــعر العــريب املعــارص يف األدب والتاریــخ اإلیــراين - مــن الربــع الرابــع للقــرن 
ــاِرز ــري ِدهب ــد باق ــامي ومحي ــر اهلل ش ــارض، ن ــت احل ــى الوق ــن حّت العری

الشعر العريب وشعراؤه يف آذربيجان، وحيد رضایي محزه كندي

حتليل سری حتول ادب عربی در ُكردستان )بالفارسّية(، ُشعله ظهریي

عربی رسایان آذرباجيان )بالفارسّية(، جعفر رمحن زاده صوفياين

معجم البابَطن للشعراء العرب املعارصین
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معجم البابَطن لشعراء العربّية يف القرَنن التاسع عر والعرین

دیوان الشيخ َخزَعل

دیوان أبوالفضل الطهراين

دیوان بدیع الزمان ُفُروزانفر

دیوان حممدرضا احلكيمي

دیوان أمری حممود أنوار

یمكــن إضافــة عناویــن العدیــد مــن الكتــب واملقــاالت األخــرى إىل هــذه القائمــة. وال منــاّص 
مــن القــول إّن ُمعظــم هــذه األعــال تتنــاول الشــعر العــريب يف إیــران، ونــادًرا مــا نــرى األعــال 
ــن يف هــذه األعــال. كــا یمكــن أن ُنشــری يف هــذا الصــدد  ــاء اإلیرانّي ــاب واألدب ــة للُكّت النثرّی
ــام بنقــد هــذه األعــال  ــة املذكــورة فيهــا. إّن االهت ــام بتحليــل األعــال األدبّي إىل عــدم االهت
وحتليلهــا وكذلــك تدویــن األدب العــريب احلدیــث يف إیــران، مــن املهــاّم التــي جيــب القيــام هبــا 

بعــد إضافــة هــذا املقــّرر إىل منهــج اللغــة العربّيــة وآداهبــا.

االستنتاج  واملناقشة

إّن أهّم النتائج التي توّصلنا إليها يف هذا البحث هي:

1- كشــَف البحــُث أّن العدیــد مــن اجلامعــات يف الــدول العربّيــة وغــری العربّيــة لدهيــا وحــدة 
أو وحدتــان دراســّيتان إلزامّيتــان أو اختيارّیتــان تتنــاوالن األدَب العــريب لتلــك الــدول. 
ــامل  ــاء الع ــع أنح ــارص يف مجي ــأدب املع ــّية ل ــدات الدراس ــن الوح ــدات ع ــذه الوح ــف ه تتل
العــريب. بعــض اجلامعــات اجلزائرّیــة تقــوم بتدریــس مقــّرر أو تّصــص درايس خــاّص بــاألدب 

ــري املعــارص. اجلزائ

ــه يف  ــری عن ــن التعب ــوع یمك ــّم موض ــو أه ــريب ه ــن األدب الع ــة م ــب جمهول ــَم جوان 2- إّن فه
ــة هلــذا  ــات الثانوّی ــم هــذا املقــّرر. ومــع ذلــك، یمكــن مناقشــة الرورّی إطــار رضورة تصمي
العمــل يف مخســة جمــاالت: التعليــم، والبحــث، واالهتــام باالجّتاهــات الدینّيــة للشــعب 

ــة. ــة واملحّلّي ــات الوطنّي ــام باالجّتاه ــارص، واالهت ــخ املع ــام بالتاری ــراين، واالهت اإلی
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3- مــن أجــل إطــاق هــذا املقــّرر اجلدیــد بنجــاح، ُیقــرتح اّتــاذ أربــع خطــوات متزامنــة مــع 
إنشــائه: تصميــُم املنهــج الــدرايس بنــاًء عــى حتليــل االحتياجــات، وتأليــُف الُكتــب التعليمّيــة، 

ورات التدریبّيــة، وإطــاق جمّلــة متخّصصــة. وعقــُد الــدَّ

4- حســب املنهــج املقــرتح، ُخّصصــت حمارضتــان لتاریــخ األدب العــريب املعــارص يف إیــران، 
وتســع حمــارضات للشــعراء وأعاهلــم، ومخــس حمــارضات للُكّتــاب وأعاهلــم. 

5- يف الوقــت احلــارض ال یوَجــد كتــاب حمــدد لتدریــس هــذا املقــّرر وجيــب عــى األســتاذ أن 
ــة  ــادر املكتوب ــة املص ــارضات بمراجع ــس يف املح ــبة للتدری ــواّد املناس ــری امل ــه بتوف ــوم بنفس یق

ــّص املقــال. ــّم ذكــر بعضهــا يف ن ــرة والتــي ت واملطبوعــة املتوّف

ومــن أجــل حتقيــق نتائــج أفضــل ومنهــج أكثــر ُماءمــة هلــذا املقــّرر، ُیــوَص باستشــارة ومقابلــة 
أســاتذة بارزیــن ِمــن َذوي اخلــربة يف هــذا املجــال مــن التعليــم والبحــث.

اهلوامش
1-الفرتة املعارصة يف هذا البحث تعني الفرتة احلدیثة واملعارصة، أي من أوائل العهد القاجاري إىل 

الوقت احلارض.

املصادر واملراجع

ــوم  ــي العل ــب موّجه ــرتح لتدری ــج مق ــة برنام ــي. )2000(. »فاعلي ــاح ع ــد ص ــاز، خال الب
ــر  ــّية«، مؤمت ــداف التدریس ــه باأله ــم املوّج ــل التقوی ــتخدام مدخ ــی اس ــة عل ــة الثانوی باملرحل

ــة. ــة العلمّي ــة للرتبي ــة املرّی ــر : اجلمعّي ــع، م ــة للجمي ــة العلمّي الرتبي

ــة مهــارات  ــة برنامــج تدريبــي مقــرتح يف تنمي ــد. )1998(. فاعلي بوقــس، نجــاة عبــداهلل حمّم
تدريــس املفاهيــم العلميــة لــدی الطالبــات املعّلــامت بكليــة الرتبيــة بجــّدة )أطروحــة دكتــوراه، 
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چكیده
امــروزه توّجــه بــه ادبیــات معاصــر عربــی بیــش از گذشــته مطــرح اســت. در بســیاری از کشــورهای 
عربــی و غیرعربــی، عــاوه بــر درس ادبیــات عربــی معاصــر، کــه در آن بــه ادبیــات معاصــر در ســطح 
کشــورهای عربــی آن هــم در ابتــدای دوره نهضــت پرداختــه می شــود، درســی جداگانــه بــرای ادبیــات 
معاصــر آن کشــورها در نظــر گرفته شــده اســت. در الجزایــر در مقطــع کارشناســی ارشــد و دکتــری، 
ــدان دور، یــک واحــد  ــر وجــود دارد. در ســال های نه چن ــات معاصــر الجزای ــوان ادبی ــا عن گرایشــی ب
درســی تحــت عنــوان ادبیــات عربــی در ایــران، در برنامــه درســی دورۀ کارشناســی وجــود داشــت کــه 
پــس از مدتــی از برنامــۀ درســی حــذف شــد. در ایــن تحقیــق کوشــش می شــود تــا طــرح دوبــارۀ ایــن 
واحــد درســی در مقطــع کارشناســی ارشــد بررســی شــود و بــا ذکــر ضرورت هــا، طــرح مقّدماتــی کــه 
بــرای ایــن کار در نظــر گرفتــه می شــود و برنامــه ای پیشــنهادی بــرای ایــن واحــد درســی،  بــر لــزوم 
ارائــه ایــن واحــد درســی در دورۀ کارشناســی ارشــد تأکیــد گــردد. در ایــن تحقیــق خواهیــم دیــد کــه 
طــرح دوبــارۀ ایــن درس، چنانچــه به درســتی صــورت پذیــرد، باعــث احیــای بخــش زیــادی از آثــار 
عربی نویســان و عربی ســرایان معاصــر ایــران و درنتیجــه، احیــای بخــش مهمــی از تاریــخ و فرهنــگ 
ایران زمیــن خواهــد شــد. ملزومــات افــزودِن ایــن واحــد درســی بــه برنامــۀ درســی رشــتۀ ادب عربــی 
ــش از  ــاب آموزشــی مناســب پی ــف کت ــر اســاس نیازســنجی؛ تألی ــد از: طّراحــی ســرفصل ب عبارت ان
ــا محتــوای ایــن واحــد درســی؛ و  ــدازی آن؛ برگــزاری دورۀ آموزشــی جهــت آشــنایی اســاتید ب راه ان

راه انــدازی مجلــۀ تخّصصــی ادبیــات عربــی در ایــران.

واژگان كلیدی: ایران، ادبیات عربی، معاصر، برنامه ریزی آموزشی، کارشناسی ارشد.
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Abstract

In today’s world, attention to contemporary Arabic literature has increased 
more than ever. In many Arab and non-Arab countries, in addition to the course 
of contemporary Arabic literature, which deals with contemporary literature 
at the level of Arab countries, especially at the beginning of the movement, a 
separate course is provided for the contemporary literature of those countries. 
In Algeria, at the master’s and doctoral levels, there is an educational orientation 
called Contemporary Algerian Literature. In recent years, there was a course 
called Arabic Literature in Iran in the undergraduate curriculum, which was 
later removed from the curriculum. In this research, we intend to represent this 
course at the master’s level by justifying the necessities of doing this course. 
Finally, by presenting a proposed program for this course, we are trying to 
prove that it is necessary to offer this course in the master’s course. Based on 
the findings of this study, we will notice that if this lesson is presented again 
and correctly, it will revive a large part of the works of contemporary Iranian 
writers and Arabic poets, and as a result, it will revive an important part of the 
history and culture of Iran. The requirements for adding this course to Arabic 
literature curriculum are: designing a curriculum based on needs assessment, 
writing a suitable educational book before presenting, providing a training 
course to acquaint professors with the content of this course, and launching a 
specialized journal of Arabic literature in Iran.
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