أوس العزّة

700/07 07 4 07

مُكثّف اإلبداع  -يف القضايا األدبية ف1
قضايا الشعر يف العصر األندلسي

مقدّمة اترخيية موجزة
ندليس؟ وما ادلايانت السامويّة اليت سادته ؟
تكون اجملمتع ا أل ّ
ّمم ّ
من العرب والّببر والإس بان والصقالبة .وسادت ادلايانت الساموية الثالث.
علل .اجملمتع ا ألندليس ممتزي يف بنائه احلضاري والتعايش الاجامتع والتسامح ادليين
بسبب تفاعل العرب والّببر والإس بان والصقالبةووجود ادلايانت الساموية الثالث
علل؛ اكن للبيئة وطبيعة اجملمتع ا ألندليس أأثرهام البالغ يف ا ألدب ا ألندليس.
مجلال طبيعهتا واعتدال مناخها ،وغزارة مياهها ،وخصوبة أأرضها ،وخضارها ادلامئ.
الت ّسميات اليت ُأطلقت عىل ا ألندلس ؟
 )2الفردوس املفقود.
َ )1جنّة هللا عىل أأرضه.
قضااي الشعر يف العرص ا ألندليس
وصف الطبيعة /راثء املدن واملامكل /املر أأة  /املوحش  /التفاعل الاجامتع
أأولا :شعر وصف الطبيعة
( حيفظ الطالب مخسة أأبيات شعريّة ممثةل لشعر وصف الطبيعة )
علل؛ تطورت مضامني الشعر و أأساليبه يف العرص ا ألندليس.
لكرثة ا ألحداث الس ياس ية ،وجامل البيئة ا ألندلس ية وتنوع تضاريسها ،وحياة
احلرية والانفتاح والاندماج ابلثقافات ا ألخرى
علل؛ اس تأأثرت الطبيعة ابهامتم الشعراء ا ألندلس يني.
اذكر أأس باب ازدهار شعر وصف الطبيعة يف ا ألندلس.
مجلال طبيعهتا واعتدال مناخها ،وغزارة مياهها ،وخصوبة أأرضها ،وخضارها ادلامئ.
مفاتيح مظاهر شعر وصف الطبيعة.
أأبرز مظاهر شعر وصف الطبيعة.
ا ألبيات اليت تنهتي ( اء )
 )1وصف البيئة ا ألندلس ية
 )2وصف احلدائق والرايض والزهور ا ألبيات اليت تنهتي ( ُب ِ /ق )
ا ألبيات اليت تنهتي ( را )
 )3وصف املائيات.
ا ألبيات اليت تنهتي ( ِب )
ُ )4مناجاة الطبيعة.
اخلصائص (السامت) الفنية لشعر وصف الطبيعة.
 )1اس تخدام التشخيص والتشبيه
ِ )2دقّة التصوير وجامهل
)3الابتعاد عن ا أللفاظ الغريبة واملعاين ُمس متدّة من البيئة.
القضااي الأدبية  /الفصل ادلرايس الأول  /املهناج اجلديد

اثن ايا :شعر راثء املدن واملامكل
( حيفظ الطالب مخسة أأبيات شعريّة ممثةل لشعر راثء املدن واملامكل )
مىت اش هتر شعر راثء املدن ؟
بعد حاةل الضعف اليت شهدها احلمك الإساليم والتقلبات الس ياس ية
واش تداد املواهجة بني املسلمني و أأعداهئم وسقوط احلوارض والإسالمية.
شعراي قامئاا بذاته .
علل؛ غدا راثء املدن واملامكل غرضا ا ً
ألن الشعر واكب ا ألحوال السابقة ّ
فعّب حبرسة و أأمل شديدين عىل مدن ذاهبة
ومماكل زائةل.
علل .يتصف شعر راثء املدن واملامكل حبرارة العاطفة.
صور واق اعا مؤملاا
ألن الشاعر صادق يف ما يقول،فال يتصنع ول ّ
يتكسب،بل يُ ّ
مفاتيح مظاهر راثء املدن
مظاهر شعر راثء املدن واملامكل.
 )1تصوير ما حل ابملدن من خراب ودمار ا ألبيات اليت تنهتي ( ُر )
ا ألبيات اليت تنهتي ( ِد)
 )2املوازنة بني مايض املدن وحارضها
ا ألبيات اليت تنهتي ( ُر  /روا )
 )3ذ ْكر أأس باب الهزمية
 )4الاستنجاد ابملسلمني واستهناض مهمهم ا ألبيات اليت تنهتي ( سا )
اذكر أأس باب هزمية املسلمني يف ا ألندلس كام ذكرها الشعراء.
 )2ابتعادمه عن ادلين.
 )1ضعف املسلمني وانقساهمم.
الرْ ِدي أأشهر ما قيل يف راثء املدن واملامكل.
علل .تُعتّب (نونية) أأيب ال َبقاء ن
 )1ألهنا ل تريث مدينة بعيهنا بل تريث ّ
ك ا ألندلس.
 )2متثل حال ا ألندلس يني مجي اعا يف تكل احلقبة.
ّ )3
صور ما ح ّل
تعّب عن جتربة حقيقة عاشها الشاعر .فبد أأها حبمكة عامة ،مث ّ
اب ألندلس من خطوب جليةل لعزاء فهيا ول تأأ ّيس دوهنا.
اخلصائص (السامت) الفنية لشعر راثء املدن واملامكل.
 -1حرارة العاطفة ومعق الشعور اب ألىس.
 -2الزنعة ادلينية واحلمكة.
 -3اس تخدام أأساليب الإنشاء الطليب.
وازن بني حال مدينة (اإشبيلية) أأايم حمك املعمتد بن ع ّباد وبعد سقوطها ،كام
بيهنا الشاعر ابن اللبانة.
اكنت شاخمة عزيزة يقصدها الزوار لتحقيق طموحاهتم  ،ا
وحمطا للكرم والكرماء
أأما بعد سقوطها فقد أأقفرت من الزوار وخلت من الكرماء.
مدارس النظم احلديثة
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مُكثّف اإلبداع  -يف القضايا األدبية ف1

اثلث اا :شعر املر أأة

راب اعا :الشعر الاجامتع

( حيفظ الطالب مخسة أأبيات شعريّة ممثةل لشعر املر أأة )

( حيفظ الطالب مخسة أأبيات شعريّة ممثةل للشعر الاجامتع )

علل؛ حظيت املر أأة ا ألندلس ية مباكنة كبرية / .وحض؛ ماكنة املر أأة ا ألندلس ية.
شاركت يف احلياة العامة ،لها نفوذ س يايس ،تولت املناصب(اكتبة وشاعرة وعاملة)
عالم يدل مشاركة املر أأة ا ألندلس ية يف احلياة ا ألدبية ؟
يدل عىل أأهنا انلت ا
كبريا من احلرية.
قسطا ا
اذكر بعض النساء اليت اكن لهن نفوذ س يايس.
 )2أأ ْسامء بنت غا ِلب .
َ )1م ْر َي أأم ا ْسامعيل.
ِ
أأمه الشاعرات ا ألندلس يات:
ّ )1ولدة بنت املس تكف ُ )2 .ح ّسان َة التممي ّيةَ )3 .ح ْف َصة الركونية
شعرا يف الراثء
َْ َ )4حدَ ة بنت زايد امل ُ َؤ ِدّب .لُقبت ب(خنساء املغرب) ألهنا قالت ا
علل؛ جلأأت املر أأة ا ألندلس ية للمدح يف شعرها.
 )1للتعبري عن مشاعر الود والإخالص.
 )2لتحقيق رغبة ذاتية مثل رفع ظالمة أأو طلب جندة.
مب افتخرت املر أأة ا ألندلس ية ؟
افتخرت حبس هبا ونس هبا وجاملها وعفهتا وهماراهتا.
كيف ت ُّفرس افتخار املر أأة ا ألندليس حبس هبا ونس هبا وجاملهاا وعفهتا وهماراهتا.
الفخر متنفس لها ّ
لتعّب عن كّبايهئا واملباهاة بنفسها.
مفاتيح مظاهر شعر املر أأة
اجلوانب ا ألدبية اليت نظمت فهيا املرأأة
( ِد )/
 )1املدح
( ِي )
 )2الوصف
( ِم  /ل)
 )3الفخر
اخلصائص (السامت) الفنية لشعر املر أأة
 )1عذوبة اللفظ ورقة املعىن.
 )2قصائد قصرية وتتصف بوحدة املوضوع.
 )3بساطة ال ّتصوير وجامهل.

علل؛ امتاز اجملمتع ا ألندليس ابلتنوع الثقايف والتفاعل الاجامتع .
ألنه تأألف من عنارص خمتلفة ا ألعراق وا ألداين ،من عرب وبربر ،وإاس بان و...
ّبني س ياسة حاكم ا ألندلس اإابن احلمك الإساليم لها.
اكنت قامئة عىل التعايش والتسامح ،واحرتام مكوانت اجملمتع ا ألندليس.
عالم يدل ُمشاركة املس يحني أأعيادمه والاحتفال هبا؟
يدل عىل التسامح والتعايش؛ فقد ُمنحو حرية العبادة ،و اإقامة الكنائس.
اذكر بعضا ا من أأعياد النصارى اليت شارك فهيا املسلمون.
( )2عيد ال َع ْن َرصة ) املهرجان(
( )1عيدالس يد املس يح ( النريوز)
اذكر بعض مظاهر تفاعل مسلم ا ألندلس مع النصارى يف أأعيادمه.
يتبادلون الهدااي ،ويقميون الولمئ وجيمتع ا ألقارب.
اذكر بعض عادات ا ألندلس يني يف الأفراح واملناس بات الاجامتعية.
( )1خروج الناس ملراقبة هالل العيد وفرحهتم به.
( )2لبس الثياب البيضاء يف ا ألتراح وا ألحزان.
أأبرز مظاهر الشعر الاجامتع .

مفاتيح مظاهر الشعر الاجامتع

 )1تصوير عادات ا ألندلس يني وتقاليدمه ا ألبيات اليت تنهتي ( ْرُ /ل ِ /ب)
ُ )2مشاركة املس يحيني أأعيادمه.

ا ألبيات اليت تنهتي ( را  /ان )

 )3وصف املهن.

ا ألبيات اليت تنهتي ( ُن)

 )4وصف مظاهر التطور العمراين.

ا ألبيات اليت تنهتي ( ل )

اخلصائص (السامت) الفنية للشعر الاجامتع
 -1جاء عىل شلك مقطوعات شعرية صغرية.
 -2يوظف اللغة السهةل وا أللفاظ الاجامتعية السائدة.
 -3مييل اإىل املعاين البس يطة ويوظف الصور الشعرية السهةل.

القضااي الأدبية  /الفصل ادلرايس الأول  /املهناج اجلديد
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مُكثّف اإلبداع  -يف القضايا األدبية ف1
قضايا النثر يف العصر األندلسي

أوالً :الرسائل األدبية التأليفية
ما الهدف من الكتابة التأأليفيّة ؟
( )1الرتفيه عن النفس.
( )2رشح احلقائق بأأسلوب قصيص خيايل.
( )1رساةل (طوق امحلامة يف ا أللفة وا أللف) لبن حزم
أأبو محمد عيل بن حزم ا ألندليس
مؤلفها
يه رساةل يف صفة احلب ومعانيه وأأس بابه و أأغراضه.
موضوعها
بيان صفة احلب ومعانيه وأأس بابه و أأغراضه.
هدف كتابهتا
جاءت رداا عىل سائل يسأأهل يف صفة احلب ومعانيه و...
سبب تأأليفها
خصائصها الفنية  .1عباراهتا قصرية سلسة بعيدة عن التلكف .
 .2تعاجل عاطفة احلب من منظور اإنساين ،مس تخدمة
التسلسل املنطق
 .3تستشهد ابلشعر لتوضيح املعىن.
( )2رساةل ( التوابع والزوابع) .لبن ُشهيد
ألنه مل ينل من أأدابء عرصه وعلامئه اإل النقد ،فأأراد أأن يثبت
سبب تأأليفها:
لنظرائه قدرته عىل الكتابة.
يه قصة خياليّة حييك فهيا ابن ُشهيد رحلته اإىل عامل اجلن،
موضوعها
وات ّصاهل بش ياطني الشعراء والكتّاب.
ألنه جعل مرسهحا عامل اجلن،و أأبطاهبا ماعداه من الش ياطني
سبب تسميهتا
(التوابع) :مجع اتبع أأو اتبعة ،وهو اجلن أأو اجلن ّية.
(الزوابع) :مجع زوبعة ،وهو امس ش يطان ،أأو رئيس اجلن
ِل َمن اكنت ُم ّ
وهجة لشخص ( كناه بأأيب بكر وهو خشصية خيالية)
ما امس اتبع ابن ُشهيد ُزهري بن نُمري.
كيف انزتع ابن ُشهيد من توابع الشعراء واخلطباء شهادة بتفوقه يف ا ألدب؟
أأمسعهم من شعره ونرثه وأرائه النقدية يف ا ألدب فاعرتفوا هل ابلتفوق يف ا ألدب.

القضااي الأدبية  /الفصل ادلرايس الأول  /املهناج اجلديد

ثانيا :القصة الفلسفية
علل؛ كرثت القصص الفلسفية التأأملية يف العرص ا ألندليس.
ألن كتّاهبا يتخذوهنا وس يةل للتعبري عن فكرمه وفلسفهتم وأراهئم.
( قصة يح بن يقظان ) لبن ُطفيل
 :أأبو بكر محمد بن طفيل ،فيلسوف و ُمفكّر وطبيب.
مؤلفها
الهدف من تأأليفها  :لتكون وس يةل وس يةل للتعبري عن فكره وفلسفته وأراءه
يح بن يقظان )
سبب التسمية  :نس بة اإىل بطل القصة طفل يُدعى ( ّ
ُأل ِق َ يف جزيرة جمهوةل ،وقد اس تطاع هذا الطفل ابملالحظة
والتأأمل التدرجي أأن يدرك بتفكريه أأ ّن لهذا الكون خالقاا.
خصائصها الفنية  .1 :التأأثر مبضامني القرأن .2 .دقة الوصف والرسد
 .3التأأمل والتفكر يف اخللق والكون.
أأبيات مقرتحة للحفظ من شعر وصف الطبيعة
َساء
فـ أأ ْر ِض َأنْدَ لُس تَلْتَذ ن َ ْعام ُء
َول ي ُ ِ
ـفــــــار ُق فهيــــا ال َقلْ َب َ ّ
و ّ
ك روض هبا يف الويش صنعا ُء
بصار رؤيهتا
و َكيف ل يُهبْ ِ ُج ا أل َ
أأهنارهــــا فضة و ُ
اخلز روضهتا وادلّ ّر حصبـــــــــا ُء
املسك تربهتا
و ّ
الطري يشدو ول ألغضان اإصـغا ُء
يبسم ّالزهر من طرب
و ُْ
ذلاك ُ
أأبيات مقرتحة للحفظ من شعر راثء املدن واملامكل
ِطيب ال َعي ِْش ان ْ
ِل ُ ِ ّ
ســـــــــان
صان
فَال يُغَر ب ِ
ُ
يشء اذا مـــــــــــا َت ن ُ ْق ُ
لك ْ
أِ
ِ
ساءتْ ُه أ ْزمـــــــ ُان
ِ َيه ا أل ُمـــــــ ُور َكـام شا َهدْ هتَ ا د َُول
َم ْن َســــــر ُه َز َمن َ
َو ليَدو ُم علــى حال لَها شـــــــــ ُان
َوهــــــ ِذ ِه ادلّ ُار ل تُــــ ْبق عَىل أأ َحد
مـــــــرسات و أأحـز ُان
للــــــــزمان
و
جفـــــــــــــــائ ُع ادلّ ه ِر أأنواع ُم ّنوعـة
ِ
ّ
أأبيات مقرتحة للحفظ من شعر املر أأة
فَ َع ّ ِز ال ُفــــؤا َد َعز ااء َمجيـــــــــــــــال
السام ِء
ِ َيه الش ْم ُس َم ْس َكهنُ ا يف ّ
َول َ ْن ت َ ْس تَطيـــــ َع الَ ْي َك النــــــــزول
َول َ ْن ت َ ْس تَطيـــــ َع الَ ْي ِه ُالصعـــــو َد
ِ
ِ
ل َ َْت َفيل ِب َردي ِء اخلَــــــــطِّ َو َ ِ
اللك ِم
ت َصفحي ِه ِبل َ ْحظِ ُالو ِ ّد ُم ْن ِع َمــــــ اة
ُحنُــــــــــــو امل ُ ْر ِض ِ
طي
َحلَلْنا د َْو َحــ ُه فَ َحـــــنا عَلَ ْينـــــا
عات عَىل الْ َف ِ
أأبيات مقرتحة للحفظ من شعر الاجامتع
اكن ال َب ُ
الصو ِاب
باس ُح ْزن
ِبأأنْدَ لُس فَـــــــــذاكَ ِم َن ّ
اذا َ
ياض ِل َ
ِ
ِ ألين قَدْ َح ِنز ُْت َعـــــىل ّ
أأل َ ْم تَ َرين لَب ِْس ُت ب َ َ
باب
ياض شَ يْيب
الش ِ
مان
أأما ال ِوراقَ ُة فَــهْيَ أأنْ َكدُ ِح ْرفَة
أأ ْوراقُـــــــــــــــــها َو ِث ُامرها ا ِحل ْر ُ
اين
ش ْهب ُت صا ِحهبَ ا بِصا ِحب ا ْب َرة
تَ ْكسو ال ُعـرا َة َو جِ ْســــ ُمها ع ُْر ُ
ِ
مدارس النظم احلديثة
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مُكثّف اإلبداع  -يف القضايا األدبية ف1
قضايا الشعر يف العصرين األيوبي واململوكي

مقدمة
علل؛ َح ِفل العرصان ا أليويب واململويك اب ألحداث اجلسام.
علل؛ ُأصيبت أأقطار العامل الإساليم ابلتفكك الس يايس والعسكري يف العرصين.
نتيجة للغزوين الصلييب واملغويل.
ما دور ا ألدب يف تكل الفرتة ؟
تصوير ا ألحداث و استهناض امهمم و ِ ّ
حّثم عىل اجلهاد و َترير ا ألرايض.
أأولا :شعر اجلهاد
( )1صدى الغزو الصلييب يف الشعر
مىت اكن الغزو الصلييب دلاير الإسالم ؟
امت ّد من أأواخر القرن اخلامس الهجري اإىل أأواخر القرن السابع الهجري.
ما اذلي شهدته هذه احلقبة من أأحداث بني أأمراء ادلول والإسالمية وقادهتا؟
نزاعات داخلية أأدّت اإىل ضعف قوهتم العسكرية.
ما نتيجة الزناعات ادلاخلية بني أأمراء ادلول والإسالمية وقادهتا؟
هيأأ دلول أأورواب أأن تغزو املرشق العريب وَتتل بعض مدنه ( احلروب الصليبية )
أأسامء بعض القادة اذلين واهجوا الغزو الصلييب.
( )1عامد ادلين زنيك ( )2نور ادلين زنيك )3( .صالح ادلين اليويب.
اجنازات هؤلء القادة:
 .1توحيد صفوف املسلمني يف بالد الشام ومرص.
َ .2ترير ما ّ
احتّل ا ألعداء بعد حروب طاحنة أأعادت ل ألمة حقها وهيبهتا.
ما دور الشعر يف احلروب الصليبية؟
صور أأحداهثا تصو ايرا دقيقاا  .2أأشاد ابلفتوحات .3 .مدح أأبطالها وقادهتا.
ّ .1
 .4وصفوا النكبات واجلرامئ الوحش ية اليت اقرتفها الصليبيون يف القدس.
أأبرز الشعراء اذلين انعكست أأصداء الغزو الصلييب يف أأشعارمه.
 .3ابن الساعايت.
 .2الرش يد النابليس.
 .1ا ألبيوردي
مفاتيح احلفظ
مضامني الشعر يف الغزو الصلييب:
( ِم ِ ،ت )
 .1تصوير سقوط بيت املقدس.
( ُب)
 .2ادلعوة اإىل َترير املدن.
( ان ُ ،ر ِ ،ب )
 .3تسجيل الانتصارات والهتنئة ابلفتوحات.
ما امس الشاعر اذلي عارض أأيب متام يف قصيدته الشهرية (فتح معورية)
حيث دعا نور ادلين زنيك اإىل اإنقاذ بيت املقدس.
ابن القيرساين.
ّعرف املعارضات :يه قصائد عىل منط قصائد سابقة مشهورة ،تشرتك معها يف
الوزن والقافية وموضوعها العام وحرف الروي.
القضااي الأدبية  /الفصل ادلرايس الأول  /املهناج اجلديد

ملعركة حطني وَترير بيت املقدس صدى يف الشعر وحض ذكل مستشهدا ا.
معركة حطني اخلادلة يه املوقعة الفاصةل يف التارخي الإساليم ،انترص فهيا
املسلمون بقيادة صالح ادلين ا أليويب عىل الصليبيني ،ومتكنوا من َترير بيت
املقدس مث َترير معظم ما اكن حمتال من داير الاسالم يف بالد الشام.
فَلْ ِ
هـــذا اذلي اكن َـــ ِت ال ُ
يوف ِلل أأقَــــــــوام بِام ن َـــــ َذروا
مال تَنْتَ ِظ ُر
رش
اي هبَ ْ َج َة ال ُقــــدْ ِس أأ َن أأ ْْضى ِب ِه عَ َل
ال ْإسال ِم ِم ْن ب َ ْع ِد َط ّ َوه َْو ُمنْت َ ُ
بني دور ا ألدب يف تسجيل ا ألحداث ومواكبهتا يف العرصين ا أليويب واململويك.
عايش ا ألدب أأحداث العرصين وتفاعل معها بتصويرها والإشادة ببطولت
قادهتا وبيان أاثرها ووصف النكبات...
( )2صدى الغزو املغويل يف الشعر
مىت غزا املغول العامل الإساليم؟ نتاجئ الغزو املغويل؟
قبل انهتاء احلروب الصليبية .ونتاجئه :القضاء عىل اخلالفة العباس ية
و عاثوا يف ا ألرض قتال ألهلها ودمارا دلايرها وحرقا ملكتباهتا.
مفاتيح احلفظ
مضامني الشعر يف الغزو املغويل:
( روا ُ ،ر ِ ،د)
 .1تصوير سقوط املدن
( ــــ ْه  ،ها )
 .2تسجيل الانتصارات
معركة عني جالوت صدى يف الشعر العريب وحض ذكل مستشهدا ا بنصوص.
معركة عني جالوت بقيادة قطز بداية َترير البالد الاسالمية من املغول.
هَ َ
َواس َت َجد ال ْسال ُم ب َ ْع َد دُحوض ْه
َكل ال ُك ْف ُر يف الشّ ـــــــأ ِم َمجي اعا
ِ
ليك امل ُ َظف ِر امل َ ِل ِ
ِابمل َ ِ
ســــــ ْي ِف ال ْسال ِم ِع ْن َد هنُ وض ْه
ـــــك ا أل ْر َوعِ
ِ
اخلصائص الفنية لشعر اجلهاد:
مبارشا.
 .1الواقعية من خالل وصف أأحداث املعارك وص افا ا
 .2اس تخدام الفنون البديعية اكجلناس والطباق.
 .3حرارة العاطفة وتدفق املشاعر
قارن بني راثء املدن يف
راثء املدن يف ا ألندلس
العرصين اليويب واململويك
تصوير سقوط بيت املقدس بيد الصليبيني
ادلعوة لتحرير املدن خصوصا بيت املقدس
تسجيل الانتصارات والهتنئة ابلفتوحات
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مُكثّف اإلبداع  -يف القضايا األدبية ف1

اثن ايا :املداحئ النبوية.
مفهوم املدحي النبوي.
هو فن شعري يُعىن مبدح النيب محمد(ص) وتعداد صفاته اخلُلُقية واخلَلقية وإاظهار
الشوق لرؤيته  ،مع ذكر معجزاته املادية واملعنوية ،والإشادة بغزواته.
راثء.
علل؛ ُ ّمس هذا الفن مدحياا ل ا
يح يف نفوس املسلمني برسالته وسنته ومبادئه اليت بُعث من أأجلها.
ألن الرسول ي
علل؛ أأصبح شعر املداحئ النبوية يشلك ظاهرة يف العرصين ا أليويب واململويك.
لكرثة الويالت واملصائب وا ألحزان بعد الهجامت الصليبيّة والترتيّة.
علل؛ َك ُرث الن ْظم يف املدحي النبوي ،و أأقبل الناس عليه بشغف ولهفة يف العرصين
ألهنم وجدوا فيه فرحهتم وسعادهتم وراحهتم النفس ية.
من أأشهر شعرائه  ...انسب ادلواوين التية اإىل أأحصاهبا:
امس الشاعر
امس ادليوان
الرصرصي
( )1معارج ا ألنوار يف سرية النيب اخملتار.
ّْ
ابن س يد الناس اليعمري
( )2برشى اللبيب بذكرى احلبيب.
ابن نباتة املرصي
( )3منتخب الهدية يف املداحئ النبوية.
ابن العطار ادلنيرسي
( )4فرائد ا ألشعار يف مدح النيب اخملتار
ابن عربشاه ادلمشق
( )5شفاء اللكي مبدح النيب الكري
أأشهر من ميثل ظاهرة شعر املداحئ النبوية .
(البوصريي) وقصيدة (الّبدة) املعروفة بـ (الكواكب ادل ّرية يف مدح خري الّبية):
َم َــز ْج َت َد ْم اعا َجــرى ِم ْن ُم ْق َةل بِدَ ِم
ــــن ت ََذك ِر جريان بِذي َس َ ِل
َأ ِم ْ
مفاتيح احلفظ
موضوعات املداحئ النبوية
( ِم )
 .1التغين بصفاته وقيادته للعرب والعجم.
ــن ع ُْرب َو ِم ْن َ ََع ِم
ُم َحمد س يِّدُ الكَ ْون ْ َِني َوالثقَـــَ ْيــــ
ِـن َوال َفريقَ ْ ِني ِم ْ
( ِب )
 .2بيان مزنةل الرسول الرفيعة.
رش َف الرت َِب
اكن ي َ ْرىض َ َكل الر َْح ُن َم ْ ِزن َ اةل
ما َ
رش َف اخلَلْ ِق ا ّ َإل أأ ْ َ
يـا أأ ْ َ
 .3وصف معجزاته ،وخاصة حادثة ا إلَساء واملعراجِ ( .ن )
نان
أأ َْسى ِم َن ال َبي ِْت احلَــــرا ِم ِب ِه اإىل
أأقْ َص املَساجِ ِد لَي َْس ِاب َلوس ِ
 .4ذكر غزواته ،والثناء عليه يف الكتب السامويةُ ( .ل )
بَث ْ
ــــــت ن ُ ُبوت َ ُه ا ألخ
فَ َحدث َ ْت َعنْـــ ُه ت َْوراة َوا ْجني ُل
ْبار ا ْذ ن ََطقَ ْت
ُ ِ
ِ
وهذا البيت لبن الساعيت يعارض ( كعب بن زهري ) :يف قصيدته اليت مطلعها:
ُ
ابنت ُسعا ُد فقليب اليوم ُ
مكبول
ُم ّتي اإثرها مل يُفدَ
متبول
اخلصائص الفنية لشعر املداحئ النبوية:
 .2وحدة املوضوع وطول القصيدة.
 .1بروز العاطفة وتدفق املشاعر.
 .3تأأثر مضامينه ابلقرأن الكري وحادثة الاَساء واملعراج وذكره ابلكتب الساموية
 .4يش يع فيه فن املعارضات .مكعارضة ابن القيرساين لكعب بن زهري.
القضااي الأدبية  /الفصل ادلرايس الأول  /املهناج اجلديد
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مُكثّف اإلبداع  -يف القضايا األدبية ف1
قضايا النثر يف العصرين األيوبي واململوكي

أأولا :أأدب الرحالت

اثن ايا :فن الرسائل

علل؛يعد أأدب الرحالت من أأبرز الفنون ا ألدبية النرثية و أأمتعها و أأقرهبا اإىل القراء
 (1للتصاقه بواقع النّاس وحياهتم.
 (2لمزتاجه بفنون أأخرى اكلقصص ،واملذكرات ،والرتاث الشعيب.
علل؛ اختالف اهامتمات ّالر ّحاةل يف رحالهتم.
(بسبب تنوع ثقافاهتم وعلوهمم ) :
 )1مهنم من عُين بعادات الشعوب وتقاليدمه ،وثقافاهتم ،ولغاهتم ،ومعتقداهتم ...
صب اهامتمه عىل جغرافيّة البالد وأاثرها ،و ُمناخها ،وتوزيع ّ
ساكهنا...
 )2مهنم من ّ
علل؛ يُعتّب أأدب ّالرحالت ذو قمية علمية كبرية.
ألنه واثئق اترخيية وجغرافية واجامتعية ملعرفة أأحوال البالد املاكنية والساكنية.
أأشهر الر ّحاةل يف العرصين ا أليويب واململويك.
( )2ابن بطوطة.
)(1ابن ُجبري.
(  ) 1رحةل ابن ُجبري .
امسه :هو محمد بن أأَحد ،ت ّ
ُويف س نة  414ه .درس علوم ادلين وشغف هبا،
وبرز ميوهل يف عل احلساب و أأظهر مواهب شعرية ونرثية مكّنته من العمل اكت ابا
امس كتابه اذلي ّدون فيه مالحظاته ومشاهداته.
تذكرة اب ألخبار عن اتفاقات ا ألسفار.
أأمه ا ألمور اليت اعتىن بوصفها يف رحلته:
 .1وصف ا ألماكن ادلينية :اكلبيت احلرام واملسجد النبوي.
 .2وصف البدلان واملدن وما فهيا من أأسواق و أأسوار وحصون ومشايف.
.3وصف ا ألحوال الاقتصادية والس ياس ية والاجامتعية لساكين البدلان.
(  ) 2رحةل ابن بطوطة .
امسه :محمد بن عبد هللا الطنج  .تويف س نة 777ه .لقبه :أأمري الرحاةل املسلمني.
ألنه :طاف قاريت أس يا و أأفريقيا وبدلان قارة أأورواب .واس تغرقت رحلته 33عا اما
امس كتابه اذلي ّدون فيه مالحظاته ومشاهداته.
َتفة النظار يف غرائب ا ألمصار وَعائب ا ألسفار.
أأمه ا ألمور اليت اعتىن بوصفها يف رحلته:
البدلان اليت زارها ومواقعها واملسافات بيهنا ومظاهر العمران فهيا ،وحاكهما
وعادات أأهلها و أألبس هتم و أألواهنا و أأشاكلها وحيويهتا ودللهتا ،كام وصف ا ألطعمة
و أأنواعها وطريقة صناعهتا.
اخلصائص الفنية ألدب الرحالت:
 .1الاقتباس من الايت القرأن ّية أأو ا ألحاديث النبويّة الرشيفة أأو ا ألشعار.
 .2يعتين ابلوصف وبذكر التفاصيل .
 .3العبارات القصرية املتنامغة ذات الإيقاع املوس يق ّ .

العوامل الس ياس يّة اليت أأدت اإىل ازدهار الرسائل يف العرصين ا أليويب واململويك
 .1كرثة دواوين ادلّ وةل.
 .2حاجة السالطني وا ألمراء اإىل اس تخداهما للتعيني أأو العزل ...
العوامل الاجامتعية اليت أأدت اإىل ازدهار الرسائل يف العرصين ا أليويب واململويك؟
علو مزنةل ُكتّاب الرسائل ( قاربت مزنلهتم مزنةل الوزراء وكبار القضاة)
ّ .1
 .2اختاذ الرسائل وس يةل تواصل اجامتع  ( ،الهتنئة واملدح والتعزية واملواساة )...
العوامل العلمية اليت أأدت اإىل ازدهار فن الرسائل يف العرصين ا أليويب واململويك؟
 .1ديوان الإنشاء.
 .2رغبة ال ُكتّاب يف اإظهار ثقافهتم وبراعهتم يف الكتابة.
أأشهر كتاب الرسائل يف العرصين ا أليويب واململويك:
 .2حميي ادلين بن عبد الظاهر.
 .1القايض الفاضل
 .3العامد ا ألصفهاين وكتابه :خريدة القرص وجريدة العرص يف ذكر شعراء العرص

القضااي الأدبية  /الفصل ادلرايس الأول  /املهناج اجلديد

(  ) 1القايض الفاضل .
امسه :أأبو عيل عبد الرحي بن عيل البيساين .تُويف س نة 574ه.
توىل ديوان الإنشاء يف عهد صالح ادلين ا أليويب.
ا أللقاب اليت ُأطلقت عليه:
 .3القايض الفاضل.
 .2جمري ادلين.
 .1حميي ادلين
علل؛ سار كتّاب الرسائل يف عرصه عىل طريقته يف الكتابة.
ألن رسائّل وطريقته يف الكتابة اكنت هنَ ْج الهداية لل ُكتّاب ،وحمفزة مهم عىل الإبداع
(  ) 2حم ادلين بن الظاهر .
هو القايض حميي ادلين أأبو الفضل ،ودل يف بيت عل ودين ،درس التارخي والسري
وا ألدب ،برع يف الكتابة النرثية.
توىل ديوان الإنشاء يف عهد ّ
الظاهر بيّبس وقالوون وابنه ا ألرشف خليل.
أأشهر مؤلفاته:
 .1الروض الزاهر يف سرية املكل الظاهر
 .2ترشيف ا ألايم والعصور يف سرية املكل املنصور
اخلصائص الفنية لفن الرسائل:
 .1التأأثر ابلقرأن الكري.
 .2تؤرخ الرساةل ألحداث العرص ،فَتعد ا
جسال اترخييًا.
 .3كرثت احملس نات البديعية ،اكلسجع والطباق.
 .4متتاز رساةل القايض الفاضل بغرابة بعض ا أللفاظ.
و أأما ابن عبد ّالظاهر فقد مال اإىل اس تخدام ا أللفاظ السهةل.
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مُكثّف اإلبداع  -يف القضايا األدبية ف1

اثلث اا :اخلطابة
يُعد فن اخلطابة يف العرصين ا أليويب واململويك من أأ ِّمه الفنون ا ألدبية.
 .1ألنه أأسهم يف معلية ادلّ فاع عن القي الفاضةل.
 .2اإقناع امجلاهري بأراء و أأفاكر س ياس ية.
الفن.
علل؛ أأسهمت احلروب الصليبية واملغولية يف تنش يط هذا ِّ
كبريا من املعاين وا ألفاكر.
ألهنا وفرت للخطباء خمزوانا ا
اذكر عوامل ازدهار اخلطابة يف هذين العرصين.
 .1نشاط حركة بناء املساجد والزوااي والربَط( .مالجِ ئ الفقراء من الصوفية)
 .2تقريب السالطني للخطباء ورفع مزنلهتم.
 .3الغزو الصلييب والغزو املغويل والظروف الس ياس ية والعسكرية.
أأشهر خطباء العرصين ا أليويب واململويك.
ابن الزيك
حم ادلين ابن الزكـــــ .
هو أأبو املعايل محمد القريش ،املُلقّب :مبحيي ادلين ،املعروف :اببن زيك ادلّ ين.
فقيه خطيب أأديب ،اكنت هل مزنةل رفيعة عند السلطان صالح ادلين ا أليويب.
شهد فتح بيت املقدس فاكن أأ ّول من خطب ابملسجد ا ألقص بعد َتريره.
اخلصائص الفنية ألسلوب ابن الزيك:
 .1تّبز العاطفة ادلينية فهيا خاصة عند المتثل ابلقرأن الكري.
 .2تتأأنق يف اختيار ا أللفاظ الواْضة ذات املعاين السهةل.
 .3توظف الصور البيانية واحملس نات البديعية اكلسجع واجلناس
راب اعا :املوسوعات
املوسوعة :
كتاب جيمع معلومات ش ّىت من العلوم واملعارف يف خمتلف ميادين املعرفة ،مرتبة
ترتيباا هجائيا.
مىت اكنت بداية التأأليف املوسوع ؟
يف العرص العبايس ،يف القرن الثالث الهجري.
علل؛ مل تكن ظاهرة املوسوعات جديدة يف العرصين ا أليويب واململويك.
ألنه ظهر يف العرص العبايس بعض املصنفات ذات الاجتاه املوسوع .مثل:
 .2كتاب (ا ألغاين) أليب فرج ا ألصفهاين
 .1كتاب (احليوان) للجاحظ
العوامل اليت أأدت اإىل ازدهار التأأليف املوسويس يف العرصين ا أليويب واململويك؟
 -1أأثر الغزوين الصلييب واملغويل.
 -2ديوان الإنشاء.
 -3انتشار املكتبات الضخمة.
 -4اس تقطاب مرص والشّ ام للعلامء املهاجرين
القضااي الأدبية  /الفصل ادلرايس الأول  /املهناج اجلديد

دور ( الغزو الصلييب واملغويل ) يف ازدهار التأأليف املوسوع .
ح ّث اخلُطى لتأأليف املوسوعات لتعويض ما خ ُِرس من تدمري ثقايف وفكري
ملقدرات ا ألمة الإسالمية.
دور ( ديوان الإنشاء ) يف ازدهار التأأليف املوسوع .
تطلّب معرفة موسوعيّة للك من يعمل فيه ،فقد وجب أأن يكونوا عىل دراية
ابلعلوم الرشعية والتارخي وا ألدب...
علل؛ اكن أأشهر كتّاب املوسوعات رؤساء دليوان الإنشاء أأو كتّ اااب فيه.
ألهنم حباجة اإىل معرفة واسعة يف الفقه وا ألدب والس ياسة والتارخي واجلغرافيا و...
أأشهر كتّاب املوسوعات يف العرصين.
) (1القلقش ندي )2( .الصفدي )3( .املقريزي .
وحض املقصود (بديوان الإنشاء)
هو مؤسسة أأدبية وعلمية ودينية واس تخبارية يف الوقت نفسه.
دور ( املكتبات ) يف ازدهار التأأليف املوسوع .
لتنوع
أأ ُو ِقفت خلدمة طلبة العل وحوت نفائس الكتب واخملطوطات؛ فأأاتح اجملال ّ
املعارف وكرثهتا ،مث التأأليف.
ما دور ( جهرة العلامء ) يف ازدهار التأأليف املوسوع .
اكن لامتزج علامء ا ألندلس والهند والعراق أأثر كبري يف قيام هنضة علمية و أأدبية ممتزية
يف مرص والشام عىل وجه اخلصوص.
أأشهر العلامء املهاجرين.
( )1ابن خدلون مؤسس عل الاجامتع.
( )2ابن البيطار أأشهر علامء العرب يف الصيدةل.
أأصناف املوسوعات:
( )3طبيعة وجغرافيا واترخي.
( )2ترامج.
( )1أأدب.
( ميكن لهذه التصنيفات أأن تتداخل فامي بيهنا)
صنفها
مؤلفها
املوسوعة
ترامج
الصفدي
الوايف ابلوفيات
ترامج
اذلهيب
سري أأعالم النبالء
أأدب
الوطواط
غرر اخلصائص الواْضة
أأدب
القلقش ندي
صبح ا ألعىش يف صناعة الإنشا
أأدب وطبيعة
النويري
هناية ا ألرب يف فنون ا ألدب
وجغرافيا واترخي
ترامج واترخي
العمري
مساكل ا ألبصار يف مماكل ا ألمصار
وجغرافيا
أأدب وطبيعة
احلليب
نس ي الصبا
وجغرافيا واترخي
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