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بسم هللا الرحمن الرحيم
القضايــــــــــــا األدب ّية
األندلسي ومضامينه
تطور أساليب الشعر
ّ
س  :أذكر عوامل ّ
 -1كثرة األحداث السياسيّة وتنوّ عها
 -2جمال البيئة األندلسيّة وتنوّ ع تضاريسها
 -3االنفتاح واالندماج بالثقافات والشعوب األخرى
( المضامين واألساليب الجديدة منها ) :
أوالً  :شعر وصف الطبيعة :
استأثرت الطبيعة باهتمام األندلسيين ؛ علل .
ّ
المتمثل بتنوّ ع التضاريس  ،واعتدال المُناخ  ،وخصوبة األرض  ،وخضرتها ال ّدائمة  .ممّا صقل
لجمالها
ذوق االندلسيّ وجعله رقيقا سل ًسا  ،فكان اإلنتاج الشعري غزيرا .
مظاهر شعر وصف الطبيعة :
نحو عام  ،وبيان محاسنها والتغ ّني بجمالهــا .
 -0وصف البيئة األندلس ّية على ٍ
مثال  :يقول ابن سفر المرّيني :

( الوشي  :نقوش الثوب  ،،صنعاء  :عمل محكم ومتقن  ،،الخ ّز  :الحرير  ،،حصباء  :حجارة صغيرة )
( الصورة  :الزهور والورود تشبه ال ّنقش في الثوب )
 -8وصف الحدائق والرياض والزهور كالنرجس واألقحوان والسوسن والبهار والياسمين .
مثاله قول ابن الن ّظام األندلسي يصف البهار :
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( ال َّنور  :الزهر األبيض  ،،لجب  :اضطراب الموج ) ( الصورة  :شبه الزهر األبيض الكثير الذي يحيط
بزهرة البهار  ،بالموج الكثيف المضطرب )

شبّه طعم قطرات الندى على زهرة السوسن بطعم المسك  ،،وشبّهها بالعاشق الذي تحضنه معشوقته .
سواقي والبِ َرك :
 -3وصف المائ ّيات كالبحار واألنهار  ،وال ّ
مثال  :يقول ابن حمديس الصقِلّي :
( المضمون  :يصف نافورة األسود في ساحة قصر الحمراء في األندلس )

( ال ّنضار  :الذهب الخالص  ،،البلّور  :حجر أبيض شفّاف  ،،اللواحس  :جمع الحس )
( الصورة :المياه المندفعة من أفواه األسود مثل األلسنة المتدليّة )

( األرعن  :الجبل المرتفع ّ ،،
الذؤابة  :خصلة ال َّشعر أي أنّ للجبل قمّة شديدة االرتفاع  ،،الغارب  :أعلى
الجبل  ،،المناكب  :نواحي الشيء  ،،الفالة  :الصحراء الواسعة  ،،أصخت  :استمعت )
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عال  ،يس ّد مهبّ الرّيح  ،ويكاد يالمس النجوم  ،وقور  ،كأ ّنه إنسان مف ّكر  ،استمع إليه الشاعر
( الجبل ٍ
إال أ ّنه أخرس  ،لكنّ الليل وأهواله ح ّدث الشاعر بأعجب األحاديث )
الخصائص الفن ّية لشعر وصف الطبيعة :
ّ
 -1يستخدم التشخيص ؛ أي إبراز الطبيعة في صور شخوص حيّة وبث الحياة فيهــا
 -2االبتعاد عن األلفاظ الغريبة  ،والميل إلى المعاني السهلة المستمدة من البيئة األندلسيّة التي تكثر فيها
ّ
الخالبة
المناظر
 -3دقّــة التصوير وجماله
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثانيـــــــــــا  :رثاء الممالك والمدن
أسباب نشوء وازدهار شعر رثاء الممالك والمدن
 -1حالة الضعف والتفكك التي شهدها الحكم اإلسالمي في عصر ملوك الطوائف
 -2التقلّبات السياسيّة
 -3المواجهة بين المسلمين وأعدائهم وما تبعه من سقوط الحواضر اإلسالمية تباعا  ،ثم سقوط األندلس
س  :غدا شعر رثاء الممالك والمدن غرضا شعر ًّيا قائما بذاته ؛ علل
بسبب مواكبة الشعر األندلسي هذه األحوال فجادت قرائح الشعراء بقصائد طِ وال تنبئ عن حسرة وألم
على مدن ذاهبة وممالك زائلة .
مظاهر شعر رثاء المدن والممالك
 -0تصوير ماحل ّ بالمدن من خراب ودمار وما نزل بأهلها من كر ٍ
ب وضيق .
مثاله  ،قول ابن خفاجه في رثاء مدينة ( بلنسية ) التي سقطت عام  444هـ :

 -8الموازنة بين ماضي المدن وحاضرها
مثاله  ،قول ابن اللبانة في رثاء دولة بني ع َّباد :

 -3ذكر أسباب الهزيمة من ضعف المسلمين وتف ّككهم  ،وابتعادهم عن الدّين الحنيف
العسال في رثاء مدينة ( بربشتر ) مب ّينا سبب الهزيمة :
يقول ابن
ّ
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والرياء )
( من أسباب الهزيمة  :الذنوب  ،وارتكاب الكبائر ّ ،
 -4االستنجاد بالمسلمين  ،واستنهاض هممهم ودعوتهم لنصرة إخوانهم ،
مثاله قول ابن األبّار القُضاعيّ بعد سقوط ( بلنسية ) مستنجدا بأبي زكريا ابن حفص سلطان تونس لنصرة
األندلس :

الرندي أشهر ما قيل في رثاء المدن والممالك .
س  :علل  ،تع ّد نون ّية أبو البقاء ّ
ك  ،وتعبّر عن تجربة حقيقيّة عاشها
ألنها ال ترثي مدينة بعينهــا بل ترثي األندلس بمجموعها مدنا ً وممال َ
الشاعر  ،وبدأها بحكمة عامة ثم صوّ ر ما ح ّل باألندلس من خطو ٍ
ب جليلة ال عزاء فيها .

الخصائص الفن ّية لشعر رثاء المدن والممالك
 -1حرارة العاطفة وعمق ال ّ
شعور باألسى والحزن
 -2النزعة ال ّدينيّة والحكمة النابعة من التجربة المريرة
 -3اإلكثار من أساليب اإلنشاء الطلبي مثل  :النداء واالستفهام والتحسّر والتفجّع .
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ثالثا  :شعر المرأة
حظيت المرأة األندلس ّية بمكانة كبيرة  ،وشاركت في الحياة العا ّمة  ،وتولّت مناصب مختلفة
فقد كانت ّ
نظار بنت أبي الحارث الغرناطي  :عالمة في اللغة والنحو والتفسير
أمّا ّ
والدة بنت المستكفي  :كان لها مجلس أدب وشعر ونقد
مريم أم اسماعيل  ،وأسماء بنت غالب كانتا ذات نفوذ سياسيّ
من الشاعرات األندلس ّيات  :حمدة بنت زياد المؤ ِّدب ُ ،،حسّانة التميميّة  ،،أم الهناء بنت القاضي  ،،حفصة
الرّكونيّة  ،،تميمة بنت يوسف .
الجوانب األدب ّية التي نظمت فيها المرأة الشعر :
 -0الغزل :
ومعان رقيقة
الغزل العفيف الذي يصور الشوق واأللم والحرقة والفراق بألفاظ عذبة
ٍ
مثال  :قول أم الهناء بنت القاضي :

 -8المدح
للتعبير عن مشاعر الو ّد واإلخالص أو من أجل تحقيق رغبة ذاتيّة مثل رفع مظلمة  ،أو طلب نجدة
مثاله قول ُحسّانة التميميّة في مدح الحكم ابن الناصر بعد أن ح َّقق طلبها ورفع ظالمتها :

 -3الوصف :
ً
مثال  :وصفت حمدة بنت زياد المؤ ّدب ( وادي آش ) وصفا بارعــًا دقيقا حين جلست تتفيّأ ظالله  ،وتبدو
فيسرعن إلى
الحصى فيه – لصفائه كأ ّنها جواهر  ،فتظن الحِسان الناظرات فيه كأنّ عقودهنّ انفرطت فيه
َ
تلمّس عقودهنّ .
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 -4الفخر  :افتخرت المرأة األندلس ّية بحسبها ونسبها وجمالها وع ّفتها
مثاله  :قول تميمة بنت يوسف مفتخرة بنفسها وأ ّنه يصعب الوصول إليها  ،أو النزول من مكانها
سامي :
ال ّ

الركونية بجمال خ ّطهــا :
ضا  :افتخار حفصة ّ
ومثاله أي ً

الخصائص الفن ّية لشعر المرأة :
 -1عذوبة اللفظ ورقّة المعنى
 -2قِصر القصائد  ،والوحدة الموضوعيّة في المقطوعات الشعريّة
 -3بساطة التصوير  ،وجماله  ،وخلوّ ه من التص ّنع والتكلّف علل ( :ألنّ الصّور تخضع لعاطفة المرأة
المتدفّقة )
رابعــــا  :المو ّ
شـــح
 -0مفهوم المو َّ
شح :
ً
لغة  :من الوشاح وهو حزام مرصّع باللؤلؤ والجوهر المنظوم تتزيّن به المرأة
اصطالحا  :فهو كالم منظوم على قوالب مح ّددة وأوزان مختلفة
أ ّما
ً
سبب التسمية  :تشبيها له بوشاح المرأة المز ّين بالجواهر واللؤلؤ  ،بسبب ما في الموشح من زخرفة
وترصيع وتزيين وتناظر وصنعة
 -8نشأة الموشح وعوامل ظهوره :
يرى بعض الدّارسين أنّ المو ّ
جذور مشرق ّية
شح نشأ نتيجة مجموعة من العوامل يعود بعضها إلى
ٍ
تمثلت في  :محاوالت بعض شعراء العصر العبّاسي  ،مثل  :بشار بن برد  ،ومسلم بن الوليد  ،وأبي
نواس  ،وأبو العالء المعرّي  ،الخروج على بنية القصيدة القديمة  ( .لكنّ الموشحات التي وصلتنا أندلسيّة
المنشأ )
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من عوامل ظهور المو ّ
شحات
 -1التجديد الموسيقي الذي أدخله زرياب وتالمذته في األلحان والغناء وما اشتمل عليه التجديد من تنويع
في اإليقاع وال َّنغم ممّا اقتضى التجديد في بنية القصيدة ؛ ما ساعد على ظهور المو ّ
شح
 -2ميل األندلسيين لإلبداع واالبتكار والخروج على األوزان التقليديّة .
 -3طبيعة الحياة األندلسيّة  ،وأجواء الحريّة واالنفتاح  ،وانتشار مجالس السّمر في البيئة الجميلة
 -4أشهر الو ّ
شاحين األندلسيين :
رائد المو ّ
شح مق ّدم بن مُعا َفى  ،،عبادة بن ماء السّماء  ،،ابن ب ّقي  ،،األعمى ال ُّتطيلي  ،،لسان ال ّدين بن
الخطيب  ،،ابن باجه  ،،ابن سهل اإلشبيليّ  ،،ابن ُزهر اإلشبيليّ .
 -4بناء المو َّ
شح  :يتأ ّلف في األكثر من س ّتة أقفال وخمسة أبيات و ُيقال له التا ّم  ،وفي األقل ّ من خمسة
أقفال وخمسة أبيات و ُيقال له األقرع .
التا ّم  :ما اب ُتدِئ فيه باألقفال .
األقرع  :ما اب ُتدِئ فيه باألبيات .
مثال  :مو ّ
شح ( يا زمان الوصل ) للسان الدّين بن الخطيب ( موضوعه )  :يمدح أمير غرناطه ابا
االشبيلي في مو ّ
شحه ( هل درى ظبي الحِمى )
عبدهللا محمد الغني باهلل  ،معارضا موشح ابن سهل
ّ
شحه بين الغزل والمدح والوصف  ،وض ّمنه الهوى وال ّ
(المضامين )  :جمع لسان الدين في مو ّ
شكوى
ومجالس األنس .
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أجزاء المو َّ
شح :

شح  ( :الغزل  ،الوصف  ،المدح  ،الرثاء  ،الزهد ّ ( ،
 -5أغراض المو ّ
الطرديّات  :وهي األشعار التي
نظمت في الصّيد )
( علل ) ُ :نظم المو ّ
سمر ووصف الطبيعة والتغ ّني بجمال الطبيعة
شح في الغزل ووصف مجالس ال ّ
األندلس ّية .
( اإلجابة  :ألنّ هذه األغراض تالئم الحاجة الغنائيّة التي نشأ المو ّ
شح من أجلها )
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أمثلة على أغراض المو ّ
شح :

الخصائص الفن ّية للمو ّ
شح :
 -0اللغة  :تتفاوت بين الفصاحة والتزام قواعد اللغة  ،والركاكة والضّعف أحيانا  ( ،علل )  :ألنّ الغاية
شح وائتالفه مع روح العامّة قادت الو ّ
الغنائيّة للمو ّ
شاحين إلى التساهل اللغوي واستخدام األلفاظ العاميّة
واالسبانيّة في الخرجة  ( .است ديّه اشت ديّة ديّه دل عنصره حقا )
 -8األسلوب  :مالت األساليب نحو الصّنعة البديعيّة من جناس وطباق وتورية وموازنة ومقابلة  ،ممّا
أضفى قيودا على األلفاظ ما أ ّدى إلى مزيد من التكلّف والصّنعة
 -3المعاني  :كانت المعاني مستم ّدة من البيئة األندلسيّة  ،وت ّتسم بالبساطة والتكرار
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صورة الشعر ّية  :مال كثير من الو ّ
شاحين إلى التشخيص والتجسيم والتشبيه  ،وال سيّما في مو ّشحات
 -4ال ّ
وصف الطبيعة ومجالس السّمر  ( .إال أنّ معظم الصور كانت تقليديّة مألوفة مثل تشبيه الوجه بالبدر ،
والنهر بالسيف  ،والماء بالفضّة  ،وحبّات ال َب َرد باللؤلؤ )
 -5الموسيقــــــا  :حظيت الموسيقا باهتمام الو ّ
شاحين ( علل ) ألنّ التنويع في األنغام واألوزان والقوافي
يح ّقق إيقا ًعا يتالءم مع اللحن والغناء .
كيف تتحقق الموسيقا الداخلية ؟ ( اختيار األلفاظ ذات الجرس الموسيقي  ،وتكرار بعض الحروف )
 -6الوزن والقافية  :يتنوع الموشح في الوزن وتتعدد فيه القافية  ،فك ّل دور له قافية تختلف عن قافية
األدوار األخرى  ،إال أن القافية تتشابه في األجزاء المتماثلة كاألغصان واألقفال
خامســًا  :ال ّ
شعر االجتمـــاعـي :
اإلسالمي
األندلسي إ ّبان الحكم العربي
مم ّيزات المجتمع
ّ
ّ
التنوع الثقافي والتفاعل االجتماعي ؛ ألنه تألّف من عناصر مختلفة األعراق واألديان ( عرب  ،بربر
-0
ّ
،مسيحيين  ،مسلمين  ،يهود وغيرهم )
 -2السياسة القائمة على التعايش والتسامح واحترام مكوّ نات المجتمع األندلسيّ
 -3مواكبة الشعر للحياة االجتماعية في األندلس ( وضح )  :صوّ ر الشعر كثيرا من مظاهر الحياة
االجتماعيّة
 -4ما المجاالت التي تجلّى فيها التعا ُيش والتسامح ؟؟ ( التزاوج  ،والتبادل التجاري )
من المظاهر التي تناولها الشعر االجتماعي :
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 -8مشاركة المسيحيين أعيادهم واالحتفال بهــا ؛ ممّا يدل على التعايُش والتسامح ال ّدينيّ  ( .مثل عيد
النيروز عند المسيحيين و عيد العنصرة ( المهرجان )  ،ويكون في الرابع والعشرين من شهر يونيو ،
وهو يوم ميالد سيّدنا يحيى عليه السّالم  ،وخميس إبريل وغيرها .
سان ابن أبي عبدة في عيد العنصرة ( المهرجان ) :
يقول ح ّ

 -3وصف ال ِم َهن وتصوير معاناة أصحابهــا .
الورا َقة :
األندلسي
مثال يقول ابن سارة
ّ
ّ
مصوراً كساد مهنة ِ

التطور العمراني كالقصور والمساجد والكنائس  ،يقول ابن وهبون في وصف قصر
 -4وصف مظاهر
ّ
ال ّزاهــي في إشبيلية :
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الخصائص الفن ّية للشعر االجتماعي :
 -1جاء على شكل مقطوعات شعريّة صغيرة
 -2توظيف اللغة السّهلة واأللفاظ االجتماعيّة السائدة في المجتمع األندلسيّ ( ليلة العيد  ،النيروز ،
المهرجان  ،واللباس األبيض في الحزن )
الوراقة باإلبرة
 -3الميل إلى المعاني البسيطة وتوظيف الصور الشعريّة السّهلة ( كتشبيه صاحب مهنة ِ
التي تكسو ال ّناس  ،وأثر الصّوم في الهالل ح ّتى صار نحيال ً ال ي َُرى )

قضايا من النثر في العصر األندلسي

ّأوأل  :الرسائل األدب ّية التأليف ّية :
ّ
واألالف ) ( البن حزم )
 ( -0طوق الحمامة في األلفة
 -1رسالة ر ّد فيها ابن حزم على سائل بعث إليه من مدينة المِر َية يسأله أن يص ّنف له رسالة في صفة
الحبّ ومعانيه وأسبابه وأغراضه  ،وما يقع منه على سبيل الحقيقة .
 -2تقع الرسالة في ثالثين بابًا تناول فيها ابن حزم الحبّ في نشأته وتطوّ ره وأغراضه  ،ودرجاته وأنواعه
ومكامن السّعادة والتعاسة فيه .
يقول :
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الخصائص الفن ّية لرسالة ابن حزم :
 -0العبارات قصيرة سلسة بعيدة عن التكلّف
مع ال ّ
شمس .
المنطقي فأوّ ل عالمات الحب عند ابن
إنساني  ،مستخدمة التسلسل
الحب من منظور
 -8تعالج عاطفة
ّ
ّ
ّ
حزم  ،إدمان النظر  ،ثم اإلقبال بالحديث ...
 -3االستشهاد بال ّ
شعر لتوضيح المعنى .
(  -8رسالة التوابع والزوابع البن
ُ
األندلسي )
شهيد
ّ

 -0سبب تأليفهــا  :أنّ كاتبها ابن ُ
شهيد لم ينل من أدباء وعلماء عصره إال النقد  .فأراد أن يثبت
لنظرائه قدرته على الكتابة
عره ما يحملهم
 -2اخترع فيها شياطين للشعراء المشهورين والك ّتاب النابهين ؛ ( علل ) ليُسْ م َِعهم من شِ ِ
على االعتراف له بالتفوّ ق والعبقريّة في زمانه .
 -3أجرى بينه وبينهم مطارحات أدبيّة  ،ومناقشات لغويّة  ،تجلّت فيها آراء ابن شهيد النقديّة وقد أجازوه
وذلك باعترافهم بتفوّ قه وجودة أدبــه .
 -4وجّه ابن شهيد رسالته إلى شخصيّة خياليّة كنيتها ( أبا بكر )
14

 -5اختار لرسالته اسم ( التوابع والزوابع ) علل  :أل ّنه جعل مسرحها عالَم الجنّ وا ّتخذ ك ّل أبطالها – ما
عداه – من الشياطين .
التوابع  :جمع تابع أو تابعة وهو الج ّنيّ أو الجنيّة  ،ويكونان مع اإلنسان يتبعانه أينما ذهب .
الزوابع  :جمع زوبعة وهو اسم شيطان أو رئيس للجنّ
ــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

صــة الفلسف ّية
ثانيـــا  :فنّ الق َّ
 -1القصص الفلسفيّة تعبّر عن فلسفة كاتبها في وأفكاره وآرائه .
 -2من أمثلة هذه القصص ( قصّة حي بن يقظان ) البن ُ
ط َفيل .
َ
والخليقة  ،عُرضت من خالل حياة طفل
 -3في هذه القصّة تلخيص فلسفي تأمّلي جميل ألسرار الطبيعة ،
يُدعى ( حيّ بن يقظان ) .
 -4تتلخص القصّة في أنّ هذا الطفل ألق َِي في جزيرة مجهولة من جزر الهند  ،واستطاع بالمالحظة
والتأمّل التدريجي لظروف الحياة  ،ومظاهرها الطبيعيّة أن يهتدي إلى أنّ لهذا الكون خالقا .
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( ّ
صة )
ملخص الق ّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

16

حي بن يقظان البن ُطفيل
صة ّ
الخصائص الفن ّية لق ّ
 -0تأ ّثره بالقرآن الكريم ؛ ( وضح ) ّ :
التأثر بقصّة سيّدنا موسى عليه السّالم  ،عند ذكر التابوت والنار
التي استأنس بهــا
 -8يعتمد التأ ّمل والتف ّكر في الخلق والكون ؛ وهذا واضح في قولهم عند تفكيره وتأمّله بعد وفاة الظبية
فاهتدى إلى ّ
شق صدرها ليعرف ما أصابهــا .
سرد ؛ خاصّة عند الحديث عن تعلُّم الطفل من الظبية  ،وممّا حوله المهارات
 -3العناية بد ّقة الوصف وال َّ
واكتشاف األشياء واعتماده على نفسه بعد موت َّ
الظ ْب َية .

س  :أذكر أثر الغزوين الصليبي والمغولي للمشرق العربي ؟؟
التف ّكك السياسي والعسكري
س  :ما الدور الذي قام به األدب في تلك األحداث ؟؟
 -1تصوير تلك األحداث  -2استنهاض همم المسلمين ّ
وحثهم على الجهاد وتحرير أراضي المسلمين

ّأوال  :شعر الجهــــاد
 -0صدى الغزو الصليبي في الشعر

س  :ما الذي ه ّيأ لدول أوروبا غزو المشرق العربي واحتالل بعض مدنه ؟؟
ف قوّ تهم العسكريّة
النزاعات ال ّداخلية بين أمراء ال ّدول اإلسالميّة وقادتها ممّا أض َع َ
س  :أذكر أسماء أه ّم القادة اإلسالميين الذين عملوا على  -0توحيد صفوف األ ّمة اإلسالم ّية في مصر
وال ّ
صليبي  -3تحرير ما احتلّه األعداء .
شام  -8مواجهة الغزو ال ّ
( عماد ال ّدين زنكي  ،نور ال ّدين زنكي  ،صالح ال ّدين األيّوبي )
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شعر وال ّ
ضح الدّور الذي قام به ال ّ
شعراء في هذه الحروب .
س:و ّ
 -1مواكبة الحروب وتصوير أحداثها وصفا ً دقي ًقا
 -2اإلشادة بالفتوحات اإلسالميّة ومدح أبطالهــا وقادتها
 -3وصف النكبات التي ُمنِي بها المسلمون من مجازر وجرائم وحشيّة قام بها الصليبيّون وخاصّة في
القدس
ويمكن القول أنّ الشعر عايش أحداث هذا العصر في مضامين ثالثة  ،وهي :
صليبيين :
أ -تصوير سقوط بيت المقدس بأيدي ال ّ
مثال ذلك قصيدة الشاعر مح ّمد بن أحمد األبيوردي التي قالها بعد احتالل الصليب ّيين لبيت المقدس سنة
(  498هـ ) يقول :

ّ
اله َمم  -3الحضّ على
المضامين  - 1 ( :وصف آثار االحتالل -2
الحث على إذكاء المشاعر واستنهاض ِ
قتال ال ُغزاة )
ومثاله قول ابن المجاور :

المضامين  -1 ( :يبكي ما ح ّل بالمسجد األقصى  -2الرّبط بين األماكن المق ّدسة في أحزانهــا )
ب -الدعوة إلى تحرير المدن وال س َّيما بيت المقدس :
(  -0التحريض على مواجهة الفرنجة  -8استثارة العزائم وال ِه َمم )
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ومثاله قول ابن القيسراني مخاط ًبا نور الدين زنكي :

المضمون ( يدعو نور الدين زنكي إلى انقاذ بيت المقدس ) معارضا أبا تمام في قصيدة ( فتح عمّورية )
ج -تسجيل االنتصارات  ،والتهنئة بالفتوحات وال س ّيما فتح بيت المقدس
قال ابن الساعاتي في فتح طبرية سنة (  543هـ ) :

المضامين  -1 ( :التنويه بهذا الفتح المُبين  -2اإلشادة بالبطل المظفّر صالح الدين صاحب ال ّنصر األغرّ
 -3بيان مكانة هذا الفتح العظيم وارتباطه بم َّكة والقدس )
يقول ابن رشيد النابلسي في تحرير بيت المقدس :
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( المضمون  :اإلشارة إلى األصداء الطيّبة التي تركها هذا النصر في نفوس المسلمين الذين قرَّ ت عيونهم
باسترداد بيت المقدس )

ث ّم شهد الشعر تسجيل الفرح باالنتصارات  ،واالبتهاج بخذالن الكفر ومثال ذلك قول شهاب الدين الحلبي
فرحا بتحرير ع ّكا على يد سيف الدين قالوون :

 -8صدى الغزو المغولي في الشعر

المغولي ؟؟
س  :كيف تفاعل الشعراء مع أحداث الغزو
ّ
 -1تصوير األحداث  -2اإلشادة ببطوالت قادتها من المسلمين  -3رثاء الشهداء  -4بيان آثار األحداث في
ديار المسلمين
( واآلن إلى أبرز مضامين صدى الغزو المغولي في ال ّ
شعر )
أ -تصوير سقوط ال ُمدُن
من أه ّم المدن التي سقطت في يد المغول ( بغداد ) ؛ فكان لسقوطها َو ْق ٌع مؤلم في نفوس المسلمين
جميعهم
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تقي الدين بن أبي ال ُيسر في رثاء بغداد :
يقول ّ

المغولي غازان سنة (  652هـ )  ،فقال الشاعر علي األوتاري :
ث ّم جاء سقوط مدينة دمشق على يد
ّ
قتل للنفوس  ،نهب األموال  ،استرقاق األوالد  ،سبي
المضمون  ( :يبيّن الشاعر ما ح ّل بهذه المدينة من ٍ
ال ّنساء وقتلهنّ  ،وتخريب البالد )

ب -تسجيل االنتصارات
 كانت معركة عين جالوت بقيادة السلطان المظفّر ( قُ ُ
طز )  ،بداية تحرير البالد اإلسالمية من المغول
شعراء أش ّد فرحا وأعظ ُم ّ
مما كان له األثر العميق في نفوس المسلمين  ،وكان ال ّ
تأثراً بهذا النصر
يصور مصير المغول  ،و ُيشيد بالسلطان المظ َّفر قُ ُطز ) :
المؤ َّزر فتغ ّنوا به  ،فقال أحدهم ( :
َ
ّ

األنصاري يقول :
وهذا شرف الدّين
ّ
( مادحا الملك المنصور الثاني األ ّيوبي صاحب حماة مع جنده إلى جانب قُ ُطز في عين جالوت ) :
21

ثانيـــا  :المدائح ال ّنبو ّيــــــة

النبوي  :فنّ شعريّ يُعنى بمدح النبيّ محمّد صلّى هللا عليه وسلّم وتعداد صفاته َ
الخ ْلقيّة
 -0مفهوم المديح
ّ
وال ُخلُقيّة  ،وإظهار الشوق لرؤيته  ،وزيارة األماكن المق ّدسة التي ترتبط بحياته  ،مع ذكر معجزاته الما ّدية
والمعنويّة واإلشادة بغزواته .
النبوي ) مديحا ً ال رثا ًء ( علل )
س ّمي هذا الفنّ ( المديح
ّ
سُ :
ألنّ الرسول صلّى هللا عليه وسلّم حيّ في نفوس المسلمين في رسالته وس ّنته ومبادئه التي ُبع َ
ِث من أجلها
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النبوي :
 -8نشأة فن المديح
ّ
نشأ المديح النبويّ في صدر اإلسالم  ،واستم ّر النظم فيه في العصرين األمويّ والعبّاسي
النبوي في العصرين األ ّيوبي والمملوكي بشكل يسترعي االنتباه ( علل )
تطور المديح
ّ
سّ :
 تعاقُب الويالت والمصائب واألحزان على المسلمين  ،ممّا سبّب لهم القهر واأللم والتعب وال ّنكد
 التوجّه إلى هللا تعالى والتضرّع إليه كي ينجّ يهم من الكرب الذي وقع عليهم  ،والضّيم الذي لحق بهم
 التوسّل إلى الرسول الكريم صلّى هللا عليه وسلّم أن يكون شفي ًعا لهم عند هللا لكي ينجيهم من ال ّنوائب
التي كادت تقضي على وجودهم .

النبوي :
 -3أشهر شعراء المديح
ّ
اسم الشاعر

اسم الدّيوان أو الكتاب
معارج األنوار في سيرة النبي المختار
بُشرى اللبيب بذكرى الحبيب
منتخب الهديّة في المدائح النبويّة
فرائد األشعار في مدح النبي المختار
شفاء الكليم بمدح النبي الكريم
الكواكب الدرّيه في مدح خير البريّة ( البُردة )

الصّرصري
ابن سيّد الناس ال َيعمُري
ابن نباته المصريّ
ّ
العطار الدنيسري
ابن
ابن عربشاه ال ّدمشقي
البوصيريّ

الدريه
من أشهر َمن يمثل هذه الفترة ،
البوصيري في قصيدته ( ال ُبردة )  ،والمعروفة باسم (الكواكب ّ
ّ
في مدح خير البر ّية )  ،يقول :

( المضمون  :التغ ّني بصفات النبيّ صلّى هللا عليه وسلّم  ،وسيادته وقيادته للعرب والعجم  ،وحاجة الناس
لشفاعته ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يقول محمد بن سليمان التلمساني ( الشاب الظريف ) :

( المضمون :بيان منزلة ال ّرسول صلّى هللا عليه وسلّم الرفيعة  ،والتوسّل إليه  ،وطلب الشفاعة منه للنجاة
من عذاب ال ّنار  ،فاآلمال معقودةٌ عليه )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رصري :
ص
ّ
يقول أبو زكر ّيا يحيى بن يوسف ال َّ

صة معجزة اإلسراء والمعراج  ،وصفا ً
( المضمون  :وصف معجزات
النبي صلّى هللا عليه وسلّم  ،وخا ّ
ّ
صال )
دقيقا ً ُم َف َّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النبي مح ّمد صلّى هللا عليه وسلّم وفضل ج ّده عبدالم ّطلب )
( المضمون  :ذكر غزوات
ّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الخصائص الفن ّية لشعر المدائح النبو ّية
 -1بروز العاطفة وتد ّفق المشاعر تجاه الرسول صلّى هللا عليه وسلّم عند الحديث عن شمائله ومعجزاته
وطلب شفاعته
 -2وحدة الموضوع وطول القصيدة .
ّ
ّ -3
والطير األبابيل  ) ...والحديث
تأثر مضامينها بالقرآن الكريم ( مثل الحديث عن اإلسراء والمعراج
النبوي الشريف ( مثل الحديث عن البُراق )
ُعارضات ( مثال  :قصيدة ابن السّاعاتي التي عارض فيها كعب بن ُز َهير في قصيدته
 -4يشيع فيها فنّ الم َ
التي مطلعها :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والمملوكي
العصرين األ ّيوبــي
قضايا من ال َّنثر في
ّ
َ

الرحالت
ّأوال  :أدَب ّ

س  :علل ما يأتي :
أُ -ي َع ّد أدب الرحالت من أبرز الفنون األدب ّية النثر ّية وأقربها إلى نفوس القُ ّراء
صص والمذ ّكرات والتراث الشعبي
اللتصاق هذا الفن بواقع ال ّناس  ،وحياتهم  ،وامتزاجه بفنون أخرى كال َق َ
 ،واليوميّات
ب -أدب الرحالت ذو قيمة علم ّية كبيرة
ألنه يُعتبر وثائق تاريخيّة وجغرافيّة واجتماعيّة وثقافيّة يُعت َمد عليها لمعرفة أحوال البالد المكانيّة والس ّكانية
الرحالة في العصرين األ ّيوبي والمملوكي ؟؟
س َ :من هم أشهر
ّ
ّ
ابن ُج َبيْر  ،وابن بطوطة
 -0ابن جبير  ( :ت  604هـ )  ( :محمد بن أحمد من بني ضمرة من كنانة المضر ّية العدنان ّية  ،درس
علوم الدين  ،لك ّنه برز ميوله في علم الحساب والعلوم اللغو ّية واألدب ّية )
دوّ ن مشاهداته ومالحظاته خالل رحلته في يوميّات ُسمّيت ( تذكرة باألخبار عن ا ّتفاقات األسفار )
25

المضمون ( وصف البيت الحرام المسجد النبويّ ودمشق والعراق وغيرها من البلدان وال ُم ُدن  ،كما
وصف األسواق واألسوار  ،والحصون والمشافي  ،واألحوال االقتصاديّة واالجتماعيّة والسّياسيّة لسا ِكنِي
البلدان التي م ّر بهــا  ،ودرجة االستقرار فيهــا .
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 -8ابن ب ّطوطة  ( :ت  779هـ ) :

 -1االقتباس من القرآن الكريم واألحاديث النبويّة واألشعار
 -2العناية بالوصف وذكر التفاصيل
 -3الميل إلى العبارات القصيرة المتناغمة ذات اإليقاع الموسيقيّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
27

ثانيا  :فنّ الرسائل في العصرين األيوبي والمملوكي
عوامل ازدهار فن الرسائل في العصرين األيوبي والمملوكي
العوامل السياس ّية :
 -1كثرة دواوين ال ّدولة التي اقتضت الحاجة إلى ك ّتاب الرسائل لتسيير أمورها
سلم وحرب إلى استخدام
 -2حاجة الحياة الرسميّة السياسيّة التي عاشها السالطين واألمراء والجند من ٍ
الرسائل إلصدار أوامر التعيين والعزل أو توطيد العالقات مع البلدان األخرى وتحسين السياسة الخارجيّة
العوامل االجتماع ّية :
 -1علوّ منزلة ُك ّتاب الرسائل عند السالطين والملوك ؛ حيث قاربت منزلة الوزراء وكبار القُضاة
 -2اتخاذ الرسائل وسيلة تواصُل اجتماعي في التهنئة والمدح والتعزية والمواساة وال ّ
شكر
العوامل العلم ّية :
 -1ديوان اإلنشاء وما وضع من شروط على َمن يريد أن ي ّتخذ الكتابة صنعة له  ،مع كثرة المكاتبات التي
كانت تخرج منه أو تعود إليه من مبايعات وعهود  ...الخ
 -2رغبة ال ُك ّتاب في إظهار ثقافتهم و براعتهم في الكتابة في فنون النثر المختلفة ومنها الرسائل
من أشهر ك ّتاب الرسائل في هذين العصرين  :القاضي الفاضل  ،والعماد األصفهاني صاحب كتاب
" خريدة القصر وجريدة العصر في ذكر شعراء العصر "
 -0القاضي الفاضل ( ت  596هـ )  :أبو علي عبدالرحيم بن علي البيساني
ألقابه  ( :محيي الدين ) و ( مجير الدين ) و ( القاضي الفاضل )
عمله  :عمل في ديوان اإلنشاء زمن صالح الدين األيوبي
دراسته  :درس العلوم الشرعية وديوان الحماسة وتعلّم فنّ الكتابة
س سار كتب عصره على تهجه في الكتابة ( علل ) .
أل ّنه أحد أه ّم أعمدة فنّ كتابة الرسائل في عصره
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 -8محيي الدين بن عبدالظاهر ( ت  698هـ ) :
اسمه وعلمه  :القاضي محيي الدين أبو الفضل  ،درس التاريخ وال ّس َير واألدب  ،برع في الكتابة النثريّة
مؤلّفاته  " :الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر " و " تشريف األيّام والعصور في سيرة الملك
المنصور "
ّ
عملــه  :تولى ديوان اإلنشاء في عهد الظاهر بيبرس وقالوون وابنه األشرف خليل
من رسائله  :رسالته التي كتبها في فتح المظ ّغر قطز للشقيف سنة (  666هـ ) يصف فيها قوّ ة جيش
العدوّ بالبسالة ( علل ) لتأكيد قيمة ال ّنصر الذي أحرزه المسلمون  .يقول :
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الخصائص الفن ّية للرسائل في العصرين األيوبي والمملوكي :
 -1التأ ّثر بالقرآن الكريم ؛ قال القاضي الفاضل  ( :فعرفهم في لحن القول ) وقال ابن عبدالظاهر ( :
يقاتلون قياما وقعودا وعلى جنوبهم )
 -2التأريخ ألحداث العصر ؛ ( كما في خطبة القاضي الفاضل في فتح بيت المقدس )
سجع ( فراسلوه ببذل قطيع ٍة إلى م ّد ٍة  ،وقصدوا َنظِ َر ًة من ش َّد ٍة  ،وأبانوا
سنات البديع ّية ؛ كال ّ
 -3كثرة المح ّ
ب أبيّة ٍ  ،وقلو ٍ
ب كافر ٍة ونخو ٍة عرب ّي ٍة )
عن
نفوس في الحر ِ
ٍ
 -4تمتاز رسالة القاضي الفاضل بغرابة األلفاظ ؛ ( السّماك  ،مرادع  ،متولَّج وغيرهــا )
شجاع ألصق ظهره إلى ظهر صاحبه
سهلة ؛ ( فكم من
أ ّما ابن عبدالظاهر فمال إلى استخدام األلفاظ ال ّ
ٍ
وحامى وناضل ورامى )
ثالثا  :فنّ الخطابة في العصرين األيوبي والمملوكي
س ( علل ) ُ :يع ّد فن الخطابة في العصرين األيوبي والمملوكي من أه ّم الفنون األدب ّية
وأفكار سياسيّة
ألنه أسهم في عمليّة ال ّدفاع عن القِيم الفاضلة وإقناع الجماهير بآراء
ٍ
س  :كيف أسهمت الحروب الصليب ّية في ازدهار الخطابة ؟؟
عن طريق توفير مخزون كبير من المعاني واألفكار للخطباء .
عوامل ازدهار الخطابة في العصرين األيوبي والمملوكي
والربط ( مالجئ الفقراء من الصّوفيّة )
 -1نشاط حركة بناء المساجد والزوايا
ُّ
 -2تقريب السالطين للخطباء ورفع منزلتهم
 -3توافر دواعي الخطابة ومحفزاتها كالغزو الصليبي والغزو المغولي والظروف السياسية والعسكرية
التي عملت على ازدهار الخطابة وال سيّما الخظابة الدين ّية والسياسيّة
س  :من هو أشهر خطباء هذين العصرين ؟؟ محيي الدين بن الزكي
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رابعا  :التأليف الموسوعي في العصرين األيوبي والمملوكـــي
الموسوعة  :كتاب يجمع معلومات ش ّتى من العلوم والمعارف في مختلف ميادين المعرفة  ،أو ميدان منها
مرتبة ترتيبا هجائ ًيا .
ظهوره  :في العصر العباسي وفي القرن الثالث الهجريّ ومن أمثلته  :كتاب " الحيوان " للجاحظ ،
وكتاب " األغاني " ألبي الفرج األصفهاني
الموسوعي :
عوامل نشاط التأليف
ّ
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