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الوحدة األولى
األدب في العصر األندلسي
مقدمة تاريخية موجزة:
أطلق العرب اسم األندلس على شبه جزيرة أيبريا (إسبانيا والبرتغال) التي تقع جنوبي غرب قارة أوروي،
ويحدها من الغرب المحيط األطلسي ،ومن الجنوب والشرق البحر األبيض المتوسط ،ومن الشمال فرنسا .وقد حكمها
المسلمون ثمانية قرون منذ فتحها طارق بن زياد وموسى بن نصير عام (92هـ) حتى سقوط غرناطة عام (897هـ).
غزيرا ،وتركوا حضارة عظيمة ما
عا
تفوق األندلسيون في مختلف العلوم ،وأجادوا معظم الفنون ،وأبدعوا إبدا ً
ً
تزال آثارها شاهدة على عظمتهم ،فال نكاد نجد عل ًما أو فنًّا إال ولألندلسيين ي ٌد فيه.
س :عدد مراحل الحكم اإلسالمي في األندلس والدول التي تعاقبت عليه.
سمها المؤرخون على النحو التالي:
ج :ق ّ
 -1عهد الفتح والوالية (92هـ138-هـ) :حيث استُكمل فتح األندلس ،وحكم األندلس في هذه الحقبة والة تعينهم
الدولة األموية في المشرسق ويتبعون لها.
 -2عهد اإلمارة والخالفة (138هـ422-هـ) :تبدأ هذه الحقبة بدخول عبدالرحمن بن معاوية (صقر قريش)
الندلس وتأسيسه دولة أموية مستقلة عن المشرق.
 -3عهد ملوك الطوائف (422هـ484-هـ) :قامت في هذه الحقبة عدة ممالك ودول على أنقاض الدولة األموية.
 -4عهد المرابطين (484هـ540-هـ) :شهدت هذه الحقبة دخول يوسف بن تاشفين األندلس والقضاء على ملوك
الطوائف.
 -5عهد الموحدين (540هـ633-هـ) :أصبحت األندلس في هذه الحقبة والية تابعة للمغرب العربي.
 -6عهد بني األحمر (633هـ897-هـ) :وكانت هذه الحقبة نهاية الحكم العربي اإلسالمي في األندلس.
س :عدد فئات المجتمع األندلس /أو م ّم تكون المجتمع األندلسي؟
ج :تكون المجتمع األندلسي من العرب والبربر واإلسبان والصقالية ،وسادت الديانات السماوية الثالث جنبًا إلى جنب،
ً
ً
ومثال يحتذى في التعايش
متميزا في بنائه الحضاري،
وتفاعلت هذه المكونات وجعلت المجتمع األندلسي مجتمعًا
االجتماعي والتسامح الديني.
بم تميزت أرض األندلس؟
سَ :
ج :تميزت األندلس بجمال طبيعتها ،وتنوع تضاريسها ،واعتدال مناخها ،وغزارة مياهها ،وخصوبة تربتها،
وخضرتها الدائمة؛ فقد أطلق عليها (جنةُ هللا على أرضه)و(الفردوس المفقود) (علل) ،وكان لهذه البيئة وطبيعة
المجتمع األندلسي أثرهما البالغ في األدب األندلسي.
قضايا من الشعر في العصر األندلسي:
تطور مضامين الشعر وأساليبه في العصر األندلسي.
س :علل
ّ
ج :بفعل مجموعة من العوامل السياسية واالجتماعية والبيئية.فنتيجة لكثرة األحداث السياسية وتنوعها ،وجمال البيئة
األندلسية وتنوع تضاريسها ،عاش الناس حياة حرية وانفتاح واندماج بالثقافات والشعوب األخرى ،وتأثر الشعر
األندلسي بذلك ً
شكال ومضمونًا.
س :ما الجوانب األدبية التي تضمنها الشعر األندلسي واتصلت به والتي كان للواقع البيئي واالجتماعي والسياسي دور
في بروزها؟
ج -1 :شعر وصف الطبيعة -2 .شعر رثاء المدن والممالك -3 .شعر المرأة -4 .الموشح -5 .الشعر االجتماعي.
أوالً :شعر وصف الطبيعة( :يحفظ الطالب خمسة أبيات شعرية مختارة ممثلة لشعر وصف الطبيعة)
س :علل :استأثرت الطبيعة باهتمام الشعراء األندلسيين /أو بيّن أسباب ازدهار شعر الطبيعة في األندلس.
ج :لما تتميز به بالد األندلس من جمال الطبيعة المتمثل في تنوع التضاريس ،واعتدال المناخ ،وغزارة المياه،
وخصوبة األرض ،وخضرتها الدائمة.
س :ما أبرز مظاهر شعر وصف الطبيعة في األندلس؟
ي متغنيًا باألندلس
ج -1 :وصف البيئة األندلسية على نحو عام ،وبيان محاسنها والتغني بجمالها ،يقول ابن َ
سفَر ال َمرينِ ّ
وجمالها:
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ســــــــــراء
القلب
وال يفارق فيها
دلس تلتذّ نـَعمــــــاء
في أرض أنـــــــ ٍ
َ
ّ
روض بها في الوشي صنعاء
وك ّل
ار رؤيتـها
ٍ
بهج األبصـــــــ َ
وكيف ال تـ ِ
ٌ
ّ
والخز روضتها والد ُُّّر حصبــــــاء
أنهـــــــــارها فضـّة والمسك تـربتهـا
ً
َ
فريـــدة وتولــــى َمي َْزها المــــــاء
ت األرض حين بدت
قد م ِيّزتْ من جها ِ
والطير يشـــدو ولألغصان إصغاء
ب
لـــــــــذاك يَبْسم فيها الزهر من طر ٍ
س :ما المظهر الذي تمثله هذه األبيات؟ وصف البيئة األندلسية نحو عام.
(الوشي :نقوش الثوب ،فالزهور والورود تشبه النقوش في الثوب .صنعاء :عمل متقن ومحكم .الخز :الحرير.
حصباء :حجارة صغيرة)
س :ما االتجاه (الجانب األدبي) الذي تمثله األبيات السابقة؟ ج :شعر وصف الطبيعة.
 -2وصف الحدائق والرياض والزهور كالنرجس واألقحوان والسوسن والبهار (زهرة طيبة الرائحة ،تنبت في
فصل والربيع ،ويقال لها :ال َعرار) والياسمين ،يقول ابن النظام األندلسي واصفًا زهر البهار:
ت للبَهار ألويــــــةٌ
وقد ب َد ْ
ع َجب
تعبَق مس ًكا طلـــو ُ
عها َ
ٌ
نورا عيونها ذهب
مؤرقــــــة
رؤو ُ
سها فضة ِ ّ
تُشــــرق ً
ع ْس َك ٌر لَ ِجب
من
ف به
أمير الرياض َح َّ
فهو ُ
سائر النَّ ْو ِر َ
ِ
س :ما المظهر الذي تمثله هذه األبيات؟ وصف الحدائق والرياض ...
(النَّ ْور :الزهر األبيض .لَ ِجب :من لجب الموج فهو لَ ِجبٌ أي مضطرب ،والمقصود كثرة الزهر األبيض الذي
يحيط بزهر البهار)
ي في وصف سوسنة:
ويقول جعفر ال ُم ْ
صحف ّ
يا ُربَّ سوسن ٍة قد ِب ُّ
ق
طعم
ت ألث ُ ُمهــــا
ِ
وما لها ُ
غير ِ
المسك من ِر ْي ِ
ٌ
عاشق في ِحجْ ِر معشــــوق
كأنها
ْيض جوانبُها
فرة ُ الوس ِ
ْط ُمب ٌّ
ُم ْ
ص َّ
س :ما المظهر الذي تمثله هذه األبيات؟ وصف الحدائق ....
 -3وصف المائيّات كاألنهار والبحار والسواقي والبرك (علل) فاألندلس شبه جزيرة تحيط بها المياه من جهات
ثالث ،وتكثر فيها األنهار ،فأثارت خواطر الشعراء وأبدعوا في وصفها وتصويرها ،يقول ُ
ابن َح ْمديس
الصقلّي واصفًا نافورة األسود في ساحة قصر الحمراء ،والماء يتدفق من أفواهها:
ْ
وضراغم س َكن ْ
اء فيه زئيرا
تركت
َت عرينَ رياس ٍة
خرير المـــــ ِ
ٍ
َ
ُّ
ّ
وأذاب في أفواههـــــــا البلــّورا
ضار ُجسو َمها
ن
ال
ى
ش
فكأنما غ
ُ
س ٌد ّ
ْ
متحركٌ
وجدت هناك مثيرا
النفس لو
في
كأن سكونَهــــــا
أُ ُ
ِّ
ِ
اللواحس نـــــورا
سنَها
والشمس تجلو لونهـا
وتخالُها
نـــارا وأل ُ
ً
ُ
َ
س :ما المظهر الذي تمثله هذه األبيات؟
(النضار :الذهب الخالص .البلور :حجر أبيض شفاف .اللواحس :مفردها الالحس ،والمعنى أن المياه المندفعة
من أفواه األسود مثل األلسنة المتدليّة).
 -4مناجاة الطبيعة وبث الهموم والمشاعر إليها وجعلها تشارك الناس أفراحهم وأتراحهم ،يقول ابن َخفَاجة مخاطبًا
الجبل:
وأرعنَ
يطاول أعنان السماء بغــــــــارب
ط ّمـاح الذؤابة بــــــاذخ
ْ
ً
ب
مهب الريحِ من ك ِ ّل ِوجهــ ٍة
يش ُّد
َّ
ويَزحم ليــــــًل شهْبه بال َمنــــا ِك ِ
ْ
َ
طوال الليالي مـف ِك ٌر في العواقـــب
وقور على ظهر الفًلة كأنـّـــــه
ٍ
سرى بالعجائــــــــب
صخت إليه وهو أخرس صامتٌ
أ َ
فحدّثني ليل ال ُّ
س :ما المظهر الذي تمثله هذه األبيات؟
(أرعن :الجبل المرتفع .الذؤابة  :الخصلة من شعر الرأس ،ويقصد أن الجبل له قمة شديدة االرتفاع .الغارب:
الكاهل ،والمقصود به أعلى الجبل .المناكب :مفردها من ِكب ،وهو ناحية الشيء وجانبه .الفالة :الصحراء
الواسعة .أص ّختُ  :استمعت).
س :ما الجانب األدبي (االتجاه) الذي تمثله كل األبيات السابقة؟ ج :شعر وصف الطبيعة.
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س :ما الخصائص الفنية لشعر وصف الطبيعة في األندلس:
ج -1 :يستخدم التشخيص ،وذلك بإبراز الطبيعة في صور شخوص حية وبث الحياة فيها ،فإن ابن سفر المريني جعل
سم من الطرب وأغصان الشجر تصغي إلى شدو الطير ،وخاطب ابن خفاجة الجبل كأنه إنسان.
الزهر يب ُ
 -2يبتعد عن األلفاظ الغريبة ،وينحو إلى المعاني السهلة الواضحة المستمدة من البيئة األندلسية التي تكثر فيها
مظاهر الطبيعة الخالبة من :أنهار ،وأشجار ،وورود ،وغيرها.
 -3يتصف بدقة التصوير وجماله ،كما في وصف زهر البهار البن النظام األندلسي ووصف نافورة األسود البن
حمديس الصقلي.
س :استنتج المظهر الذي يمثله كل بيت مما يأتي من مظاهر شعر وصف الطبيعة:
ع َجبا (وصف المائيات -البحار)
ير
البحر أعظ ُم مما أنت تحسبُـــــه
أ-
ُ
البحر يو ًما ما رأى َ
َ
من لم َ
وأنهــــــــار (وصف البيئة األندلسية عامة)
وأشجـــــار
مـا ٌء وظ ٌّل
دركـــــ ُم
ب -يا أهـــل
ٍ
أندلس للـــــه ُّ
ٌ
ُ
ْط ٍ ّ
الدنانير بُ ِ ّد َد ْ
خز والبَهــــار دراهــــ ُم (وصف الحدائق والرياض والزهور)
ت
نرج ٍس مث َل
على بس ِ
ج -على ِ
ِ
س :اقرأ النص اآلتي ،ثم أجب عن األسئلة التي تليه:
ي في وصف نهر:
يقول ابن األبّار القُضاع ّ
ْ
األراقـــــم
نعطاف
حكى بِمحانِيه ا
ض ٍة
ونهر كما
ذابت سبــــــائكُ ف ّ
ِ
ٍ
َ
تبدّى خضيبًا مث َل دامي الصوارم
احمراره
إذا الشفق استولى عليه
ُ
وت ُ ْ
ظال ٌل ِألدْواحٍ عليــــــ ِه نــوا ِعــــ ُم
ط ِلعُـــــه في ُد ْكنـــ ٍة بعد ُز ْرقَ ٍة
أ -ما المظهر الذي تمثله األبيات السابقة؟ ج :وصف المائيات -األنهار
ب -م ِث ّ ْل من األبيات السابقة على الخصيصتين الفنيتين اآلتيتين:
 -1التشخيص والتشبيه :ج :شبه ماء النهر بالفضة السائلة ،وشبه تعرجات النهر باألفاعي ،وشبه النهر حين
ينعكس عليه الشفسق األحمر بالدماء الحمراء التي تقطر من السيف.
 -2المعاني المستمدة من البيئة األندلسية :ج :وصف النهر ،فاألندلس تكثر فيها األنهار ،كما أشار إلى جمال
البيئة األندلسية حين تحدث عن المياه واألشجار.
ج -وظف الشاعر عنصر اللون في دقة التصوير وجماله ،وضح ذلك .ج :وظف الشاعر اللون األحمر حين شبه
النهر الذي انعكس عليه الشفسق األحمر بالدماء الحمراء التي تقطر من السيف ،وأشار إلى المياه الزرقاء التي
تتحول إلى سوداء داكنة حين تظللها األشجار.
ثانيًا :شعر رثاء المدن والممالك( :يحفظ الطالب خمسة أبيات مختارة ممثلة لشعر رثاء المدن والممالك)
س :علل اشتهار رثاء المدن والممالك في األندلس /.أو ما العوامل (األسباب) التي ساعدت على انتشار (اشتهار)
شعر رثاء المدن والممالك في األندلس؟ /أو علل توسع شعراء األندلس في رثاء المدن والممالك حتى أصبح
ضا شعريًا قائ ًما بذاته.
غر ً
ج -1 :بسبب حالة الضعف واالنقسام والتفكك التي شهدها الحكم اإلسالمي إبّان عصر ملوك الطوائف.
-2التقلبات السياسية التي سادت ذلك العصر.
-3اشتداد المواجهة بين المسلمين وأعدائهم.
-4ما تبع ذلك من سقوط الحواضر اإلسالمية مدينة تلو األخرى ،ثم سقوط الممالك واإلمارات األندلسية ،انتهاء
بسقوط األندلس كاملة .فجادت قرائح الشعراء بقصائد طوال تنبئ عن حسرة وألم شديدين على مدن ذاهبة ،وممالك
زائلة.
س :ما هي مظاهر شعر رثاء المدن والممالك؟ /أو وضح أبرز مظاهر شعر رثاء المدن والممالك.
ج -1 :تصوير ما ح ّل بالمدن من خراب ودمار ،وما نزل بأهلها من كرب وضيق ،يقول ابن خفاجة في رثاء مدينته
الجميلة ( َبل ْن ِسية) التي سقطت عام (488هـ):
ـك ال ِبـلى والنـّار
بساحتك ال ِعـدى يــا دار
عاثـت
سنَ ِ
ومحـا محا ِ
ِ
فيك واستعبــــــار
طال
نـاظـــــر
جنابـك
وإذا تردّد في
اعتبار ِ
ِ
ٌ
ٌ
وتمخـّضت بخرابها األقــــدار
ت الخطوب بأهلها
أرض تقاذف ِ
ٌ
ت وال الديار ديــــــــــــار
أن
ال
صاتها
َر
ع
في
َثان
د
ح
ال
يد
كتبت
ِ
َ
َ ِ
ّ
ع َرصاتها :ساحاتها).
(الخطوب :المكاره .تمخضت :أتت بها .ال َح َدثان :النوائب والحوادثَ .
س :ما المظهر الذي تمثله هذه األبيات؟ تصوير ما حل بالمدن من خراب ...
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ْ
(إشبيلية) مقارنًا بين حال
-2الموازنة بين ماضي المدن وحاضرها ،يقول ابن اللبَّانة في رثاء دولة بني عبّاد في
المعتمد بن عبّاد وبعد سقوطها.
المدينة أيام حكم
ِ
ْ
أبناء عبّـــا ِد
على البهـــالي ِل من
تبكي السما ُء ب ُمز ٍن رائــــــحٍ غـــا ِد
ِ
على الجبال التي ُهــــد ْ
األرض منهم ذاتَ اوتاد
ت
َّت قواعدُهـا
وكان ِ
ُ
عاكف فيها وال بـــــا ِد
فاليوم ال
ت اآلمـــــتا ت َ ْع ُم ُرهـــــــا
وكعبةٌ كان ِ
ٌ
َ
س :ما المظهر الذي تمثله هذه األبيات؟
ْ
(المزن :السحاب يحمل الماء .البهاليا :جمع بهلول :وهو السيد الشريف الجامع لصفات الخير).
س :وازن بين حال مدينة (إشبيلية) أيام حكم المعتمد بن عباد وبعد سقوطها ،كما بيّنها الشاعر ابن اللبّانة.
ًّ
محطا للكرم والكرماء .أما بعد
ج :كانت إشبيلية شامخة عزيزة يقصدها الزوار لتحقيق آمالهم وطموحاتهم ،وكانت
ْ
الزوار ،وخلت من الكرماء ،فأصبح الضيف يقتات من بقايا الطعام.
سقوطها فقد
أقفرت من ّ
-3ذكر أسباب الهزيمة من ضعف المسلمين وانقسامهم ،وابتعاداهم عن تعاليم الدين الحنيف ،يقول ابن الج ّد في
وصف ما آل إليه حال ملوط الطوائف بسبب سوء تدبيرهم:
تذر
دوائر
بأندلـــــس
أرى المـــلوكَ أصابتْ ُهم
ِ
ٍ
الســــوء ال تبقي وال ُ
ُ
هوى بأن ُج ِمهم خ ْسفًا فما شعروا
ناموا وأسرى لهم تحت الدُّجى ق َد ٌر
س :ما المظهر الذي تمثله هذه األبيات؟
-4االستنجاد بالمسلمين واستنهاض هممهم ودعوتهم إلى نصرة إخوانهم:
يقول ابن األبّار القُضاعي بعد سقوط مدينة (بلَ ْن ِسية) ،وقد أرسل إلى أبي زكريا بن حفص سلطان تونس مستنجدًا
لنصرة األندلس:
ُ
ّ
إن السبي َل إلى َم ْنجاتِهـــــا َد َرســا
ســا
أد ِْر ْك بخيــــ ِلك خيـــــ ِل اللـــه أندل ً
يزؤل منكَ ُّ
ْ
ْ
سا
عز
فلم
التمست
النصر ما
عزيز
َوهَبْ لها من
النصر ملت َم َ
ِ
ِ
ِ
س :ما المظهر الذي تمثله هذه األبيات؟
س :ما أشهر ما قيل في رثاء المدن والممالك في األندلس؟
ي؛ (علل :اشتهار قصيدة أبي
ج :لعل أشهر ما قيل في رثاء المدن والممالك في األندلس هو نونية أبي البقاء ُّ
الر ْند ّ
البقاء الرندي في رثاء المدن والممالك أكثر من غيرها) ألنها ال ترثي مدينة بعينها كالنماذج السابقة بل ترثي
صور ما
األندلس في مجموعها مدنًا وممالك ،وتعبر عن تجربة حقيقية عاشها الشاعر ،وبدأها بحكمة عامة ،ثم ّ
ي دونها ،يقول في نونيته:
ح ّل باألندلس من خطوب جليلة ال عزا َء فيها وال تأ ِ ّ
س َ
ُ
ُ
إنســـــــــان
ُـغـر بطيب العيش
نقصـــــان
لك ّل شيءٍ إذا مــــــــا ت ّم
فال ي ُّ
ٌ
ُ
أزمـــــــان
زمن ســـاءتـه
سره
هي األمور – كما شاهدتـَها – د َُو ٌل
من ّ
ُ
شـــــــان
وال يدوم على حــا ٍل لهـا
وهذه الدار ال تُـبقي على أحـــــــــ ٍد
نـوعــــــــــــةٌ
مسـراتٌ وأحــــــــــــزان
وللزمـان
ّ
فجائ ُع الدهر أنواعٌ ُم ّ
ســ ٌ
سـلـــــــوان
سـ ّهـلُـهــــــــــا
وما لما ح ّل باإلســالم ُ
وللحوادث ُ
لوان يُ َ
س ْ
وما لهــا ّم َع طـو ِل الدهر ِنسيــــان
ت مـا تقدَّمهــــا
تلك المصيبـــةُ أ ْن َ
قـــــــوم بعد ِ ّ
ــــو ٌر وطغيــــــان
عزهِــــــ ُم
يا َم ْن ِلذِلَّ ِة
ٍ
أحا َل حالَ ُهـــ ُم َج ْ
س :ما الجانب األدبي (االتجاه) الذي تمثله األبيات السابقة؟ ج :شعر رثاء المدن والممالك.
س :ما الخصائص الفنية لشعر رثاء المدن والممالك؟
ج -1 :يتصف بحرارة العاطفة وعمق الشعور باألسى والحزن عند الحديث عما حل بالمدن والموازنة بين ماضيها
وحاضرها(.س :علل اتصاف شعر رثاء المدن والممالك بحرارة العاطفة .ج :ألن الشاعر صادق في ما يقول،
فهو ال يتصنع وال يتكسب ،بل يصور واقعًا مؤل ًما ال مكان للتكلف فيه ويعبر عن مشاعره تجاه ما حل بالمدن
وأهلها ،فجاءت معظم القصائد حزينة باكية شجية)
-2تغلب عليه النزعة الدينية والحكمة النابعة من التجارب المريرة ،ويتجلى ذلك في أبيات أبي البقاء الرندي حين
يتحدث بحكمة عن تداول األيام وتبدل الحال وتقلُّب الزمان.
-3يكثر من استخدام أساليب اإلنشاء الطلبي ،مثل :النداء ،واالستفهام للتحسر والتفجع.
س :يقول ابن عبدون في رثاء دولة بني ال ُمظفَّر في (بَ َ
ط ْليُوس):
فما البكاء على األشباح والصــــــور
الدهر يفجع بعد العين باألثـــــــر
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وإن أبْدى مســالمةً
فالدهر حربٌ ْ
س ُمر
والبيض مث ُل
والسو ُد
البيض وال ُّ
ُ
ِ
بني ال ُم َ
بر ْ
ســــفَر
حت
َم ِ
راح ٌل والورى منهــــا على َ
طفَّ ِر واأليـــــا ُم ما ِ
فلم يَ ِر ْد أحــــ ٌد منهــــــ ْم على َكـــــ َد ِر
س ْوا قــــواع َده
أين اإلبا ُء الذي أر َ
بعد إتمام النظر في النص السابق أجب عما يأتي:
أ -استنتج المظهر الذي يمثله النص .ج :الموازنة بين ماضي المدن وحاضرها ،وذكر أسباب الهزيمة.
ب -م ِث ّ ْل من النص على ما يأتي:
ج :فالدهر حربٌ وإن أبدى مسالمةً
 -1توظيف الحكمة:
 -2حرارة العاطفة وعمق الشعور باألسى والحزن.
ج :الدهر يفجع بعد العين باألثـــــــر فما البكاء على األشباح والصــــــور
س :اذكر ثالثة شعراء قاموا برثاء المدن والممالك.
ج :ابن خفاجة في رثاء مدينة (بلنسية) ،وابن اللبانة في رثاء دولة بني عباد ،وأبو البقاء الرندي في رثاء األندلس.
ثالثًا :شعر المرأة (يحفظ الطالب خمسة أبيات مختارة ممثلة لشعر المرأة)
س :وضح مكانة المرأة في األندلس.
ج :حظيت المرأة األندلسية بمكانة كبيرة ،وشاركت في الحياة العامة ،وتولت مناصب مختلفة ،فكانت كاتبة ،وعالمة،
ضار بنت أبي حيّان الغرناطي عالمة في اللغة والنحو والتفسير ولها مجلس علم ،وكانت
وشاعرة ،إذ كانت نُ َ
ً
ّ
كبيرا من
والدة بنت المستكفي تجمع األدباء في مجلسها لدراسة الشعر ونقده .كما نالت المرأة األندلسية قسطا
ً
الحرية ،وكان لكثير من النساء نفوذ سياسي ،مثل :مريم أم إسماعيل ،وأسماء بنت غالب.
س :اذكر أسماء عدد من الشاعرات األندلسيات.
ْ
الركونية ،وتميمة بنت يوسف.
ج :حمدة بنت زياد المؤ ّدِب ،و ُح ّ
سانة التميمية ،وأم الهناء بنت القاضي ،و َحفصة َّ
س :ما األغراض الشعرية التي نظمت فيها المرأة األندلسية؟
ج -1 :المدح( :علل) للتعبير عن مشاعر الود واإلخالص ،أو من أجل تحقيق رغبة ذاتية مثل رفع ظالمة أو طلب
سانة التميمية في مدح الحكم بن الناصر بعد أن حقق طلبها ورفع ظالمتها:
نجدة ،ومن ذلك قول ُح ّ
خير النـــــاس مأثَرة ً
لـــــرواد
وخيــر منت َجعٍ يو ًمـــــا
ّ
َ
ابن الهشــــا َمي ِْن َ
إن َّ
ْ
ف فِ ْرصاد
ص ْعدتــــه
صر ِ
روى أنابيبها من ْ
يوم الوغى أثنــــاء َ
هز َ
مقــــابَ ًال بين آبــــــاءٍ وأجــــــدا ِد
سبًـا
قل
ِ
خير الورى نَ َ
لإلمــــام أيـــــا َ
ُّ
َج َّو ْدتَ َ
فَهاكَ فض ُل ثناءٍ رائـــــحٍ غـــادي
ترض الظالمة لي
طبْعي ولم
َ
ْ
ً
ْ
ْ
زودْتنـــي زادي
فإن أقمـــــتُ ففي نُعمــــاك عـــاطفة
وإن رحْ لتُ فقــد َّ
(مأثرة :مكرمة متوارثة .المنتجع :المكان يطلب فيه الكأل ،والمقصود أن في القصد إلى األمير خير.
الصعدة :القصبة أو القناة المستوية .فرصاد :صبغ أحمر ،والمقصود الدم ،والشاعرة هنا تمدح األمير بأنه
شجاع في ساح الوغى).
عا دقيقًا
-2الوصف :وصفت حمدة بنت زياد المؤ ّدِب (وادي آش) ،وهو وا ٍد في بلدة قرب غرناطة ،وصفًا بار ً
حين جلست تتفيّأ ظالله وتبدو الحصى فيه كأنه -لصفائه -فتظن الحسان الناظرات فيه كأن عقودهن انفرطت
ّ
عقودهن ،فتقول:
فيه فيسرعن إلى تل ُّم ِس
ميم
ضــــــاء وا ٍد
الر ْم
ف الغي ِ
ِ
وقانا لَ ْفحـــــــةَ َّ
ع ُ
سقاه مضا َ
ث ال َع ِ
المرضعات على الفطيم
ُحنُ َّو
حلَ ْلنا دو َحه فَ َحنــــــا علينـــــــــا
ِ
ظ َمــــــأ ُز ً
شفَنــــا علـــى َ
الـــرو َح للقلب السقيم
يــــر ُّد
الال
َوأ َ ْر َ
ُّ
ُ
ُ
ويــأذن للنسيــــم
فَ َيحْ ُجبُهـــا
الشمس أنّى واج َهتْنــــــا
صــــ ُّد
ي ُ
َ
جانب ال ِع ْق ِد الفريــــد
س
يروعُ َحصـــاهُ حا ِليةَ العـــذارى
ُ
فت َْل َم ُ
َ
(الرمضاء :شدة الحر .حالية :المرأة التي تلبس الحلي).
 -3الفخر( :علل) افتخرت المرأة األندلسية -خاصة من كانت مقربة من الملوك واألمراء والوزراء -بحسبها
ونسبها وجمالها وعفتها ومهاراتها ،ج :فالفخر متنفس لها لتعبر عن كبريائها والمباهاة بنفسها .قالت تميمة
بنت يوسف مفتخرة بنفسها وأنه يصعب الوصول إليها أو أن تنزل هي من مكانها السامي:
َّ
فعز الفؤا ُد عزا ًء جميـــال
الشمس مس َكنُها في السماء
هي
ُ
ولن تستطيع إليه النزوال
صعــــو َد
ولن تستطي َع إليــــه ال ُ
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ِّ
بخطها حين سألتها امرأة من أعيان غرناطة أن تكتب لها شيئًا بخصها
الركونية
ومن ذلك افتخار حفصة َّ
فكتبت إليها:
ّ
َ
ُ
ضي جفون َِك ع ّما خطه قلمي
رم
غ ِّ
يا َربَّةَ ال ُحس ِْن بل يا ربَّة ال َك ِ
ِّ
تصفَّحيـــــــه بلحْ ِظ الو ِ ّد ُم ْن ِعمةً
الخط وال َك ِلم
برديء
ال تَحْ فَلي
ِ
س :ما الخصائص الفنية لشعر المرأة؟
ج -1 :جاء في معظمه قصائد قصيرة ومقطوعات تتصف بوحدة الموضوع.
-2يتصف التصوير فيه ببساطته وجماله ،وخلوه من التكلف ،فصوره تخضع لعاطفة المرأة المتدفقة ،ويظهر ذلك
في قول حمدة بنت زياد المؤ ّدِب حين وصفت (واد آش) وشبهت ظالل األشجار في الوادي بحنو األم المرضع
على طفلها الفطيم ،وكما في أبيات تميمة بنت يوسف التي شبهت فيها نفسها بالشمس.
س :استنتج الغرض الشعري الذي يمثله كل مما يأتي:
أ -قالت والدة بنت المستكفي:
وأمشي ِمشيتي وأتيهُ تِيها (ج :الفخر "حيث تفتخر بثقتها بنفسها")
أنا وهللاِ أصلُ ُح للمعالي
سانة التميمية:
ب -قالت ُح ّ
ً
الواكف ال ِ ّديَم
الحسين سقَتْه
إني إليكَ أبا العاصي مو َّجعــة أبا
ُ
ِ
َّ
(ج :المدح)
أنتَ اإلمام الذي انقاد األنا ُم له و َمل َكتْه مقالي ُد النُّهى األ َمــــــ ُم
س :اقرأ النص اآلتي ،ثم أجب عن األسئلة التي تليه:
حين علمت والدة بنت المستكفي أن ابن زيدون مال إلى امرأة غيرها كتبت إليه:
جــــــاريَتي ولم تتخيَّر
لم ت َ ْه َو
لو كنتَ تنصف في الهوى ما بيننا
ِ
وجنحْ تَ للغصن الذي لم يثمر
مثمـــــرا بجمـــاله
وتركتَ غصنًا
ً
ْ
لكن ُدهيتَ ِلشقوتي بالمشتري
سمـــا
ت بأنني
ولقد علم ِ
بـــــدر ال ّ
ُ
أ -ما الغرض الشعري الذي تمثله األبيات السابقة؟ (ج :الفخر "تفتخر الشاعرة بجمالها")
ب -مثّل من األبيات السابقة على جمال التصوير( .ج :شبهت نفسها بالغصن المثمر وبالبدر ،وفي المقابل شبهت
غيرها بالغصن غير المثمر وبكوكب المشتري).
رابعأ :الشعر االجتماعي( :يحفظ الطالب خمسة أبيات شعرية مختارة ممثلة للشعر االجتماعي)
س :علل :امتاز المجتمع األندلسي إبّان الحكم العربي بالتنوع الثقافي والتفاعل االجتماعي.
ً
ً
ج :بسبب تألفه من عناصر مختلفة األعراق واألديان ،وقد تفاعلت هذه العناصر تفاعال عميقا جعل من المجتمع
ً
متميزا في بنائه الحضاري والفكري.
األندلسي مجتمعًا
س :علل :المجتمع األندلسي متميز في بنائه الحضاري والفكري.
ج -1 :بسبب التنوع الثقافي والتفاعل االجتماعي ،حيث تألف المجتمع األندلسي من عناصر مختلفة األعراق واألديان.
-2بسبب سياسة حكام األندلس القائمة على التعايش والتسامح واحترام مكونات المجتمع األندلسي.
س :عالم كانت تقوم سياسة حكام األندلس للجتمع األندلسي آنذاك؟
ج :على التعايش والتسامح واحترام مكونات المجتمع األندلسي.
س :بيِّن مظاهر التعايش والتفاعل في األندلس؟
ج :تجلى التعايش والتفاعل في مظاهر شتى من بينها احترام جميع مكونات المجتمع األندلسي ومشاركة أتباع األديان
المختلفة المناسبات في ما بينهم ومنحهم حرية العبادة وبناء الكنائس ،وتبادل التهاني.
س :علل تصوير الشعر األندلسي لكثير من مظاهر الحياة االجتماعية في األندلس.
ج :بسبب مواكبته للحياة االجتماعية في األندلس.
ضا من مظاهر الحياة االجتماعية التي تناولها الشعر االجتماعي في األندلس.
س :عدد بع ً
ج -1 :تصوير عادات األندلسيين وتقاليدهم في األفراح واألتراح ،مثل خروج الناس لمراقبة هالل العيد وفرحتهم
الغامرة بذلك وتبادل التهاني بهذه المناسبة السعيدة ،يقول أبو الحسن بن هارون ال َّ
ش ْنت َمري:
ت ثانيـــةً
وعاد إحسانُ ِك الـذي أذ ُك ْر
يا ليلةَ العيـــد عد ِ
ً
صفَ ْر
ض ِو
الناس ينظرون إلى
إذ أقبل
هال ِل ِك ال ِنّ ْ
ناحال أ ْ
ُ
للكــــــالم ال أ ْكث َ ْر
ضا
بقـولي بل
فقلتُ ال مؤمنًـــا
معر ً
ِّ
ِ
َ
هذا الذي ال يكاد ْ
يظهر
أن
بل أث َّ َر الصــو ُم في هال ِل ُك ُم
ْ
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ويقول ابن زيدون مهنئًا حاكم قرطبة أبا الوليد بن َجهور بالعيد:
ُ
ْ
تروق الضحى منه وت َ ْندى األصائ ُل
أصبحت
هنيئًا لك العي ُد الذي بك
ألف بعد عــامِكَ قــــاب ُل
تلقّاكَ بالبُشرى وحيّــــاكَ بال ُمنى فَبُ ْشــــراكَ ٌ
س :ما المظهر الذي تمثله هذه األبيات؟
ومن عادات األندلسيين لبس الثياب البيضاء في األفراح واألحزان ،يقول أبو الحسن الحصري:
لباس ْ
بأندلس فذاك من الصـــواب
حز ٍن
ياض
ٍ
إذا كان البَ ُ
َ
ترني لب ْستُ
حز ْنتُ على الشباب
بياض ش ْيبِي
َ
ألني قد ِ
ألم َ
س :ما المظهر الذي تمثله هذه األبيات؟
-2مشاركة المسيحيين في األندلس مناسباتهم ،ومنحهم حرية العبادة وإقامة الكنائس .ومن أعياد المسيحيين التي
صرة (المهرجان) ،وهو يوم ميالد سيدنا يحيى بن زكريا
يُحتف ُل بها يوم السيد المسيح (عيد النيروز) ،وعيد العَ ْن َ
عليهما السالم ،يقول الشاعر حسان بن ابي عبدة في عيد العنصرة:
غداة َ بكى ال ُم ْز ُن واسْت ْعبرا
أرى المهرجانَ قد استَبْشرا
ّ
ُس األخضرا
األرض أفوافَهـــا
ت
و ُج ِلل ِ
س ْربِل ِ
ت ال ُّ
و ُ
ُ
س ْند ُ
َّ
ت المسكَ والعنبرا
ــابيرها
ض َّوع ِ
فّ َ
وهز الريـــا ُح صنـ َ
وســام ال ُم ِق ُّل بـــه ال ُم ْكثِرا
الناس ألطــافَهم
تهــادى به
ُ
َ
س :ما المظهر الذي تمثله هذه األبيات؟
(األفواف :مفردها فوف ،وهو الثوب الرقيق الموشى المخطط .صنابيرها :المفرد صنبور وهي النخلة تخرج
من أصل النخلة األخرى من غير أن تغرس).
مصو ًرا كساد حرفة ال ِوراقة:
-3وصف المهن التي يعمل بها الناس ،وتصوير معاناتهم ،كقول ابن سارة األندلسي
ِّ
وثمارها الحـــــرمان
أوراقُها
ي أ ْنك ُد حرف ٍة
ُ
أ ّما الــــ ِوراقةُ ف ْه َ
ع ُ
ريان
شبَّهتُ صاحبَها بصاحب إبرةٍ
وج ْس ُمها ُ
تكسو العُراة َ ِ
س :ما المظهر الذي تمثله هذه األبيات؟
-4وصف مظاهر التطور العمراني كالقصور والمساجد والكنائس ،يقول ابن وهبون في وصف قصر الزاهي في
إشبيلية:
كما َو ِس َع الجـاللةَ والكماال
سنًا و ُحسنًا
وللزاهي الكما ُل َ
ولكن ال يحــا ُ
يُحا ُ
ً
ط به جمـــاال
وطوال
ضا
عر ً
ط بشكله َ
كن َّ
سن اختياال
الط ْود ث ْبتًا
َو ٌ
ومختا ٌل من ال ُح ِ
قور مث َل ُر ِ
نير وال هالال
ُصوبْ
وال شم ً
ســـا ت ُ ُ
فما أبقى شهـابًا لم ي َّ
س :ما المظهر الذي تمثله هذه األبيات؟
س :اذكر بعض العادات االجتماعية في األندلس.
ج :خروج الناس لمراقبة هالل العيد وفرحتهم الغامرة ،وتبادل التهاني بهذه المناسبة السعيدة وفي األعياد ،وارتداء
اللباس األبيض في األفراح واألحزان.
س :ما الخصائص الفنية للشعر االجتماعي؟
ج -1 :جاء في معظمه مقطوعات شعرية قصيرة ،وال سيما عند وصف المهن وتبادل التهاني.
-2يوظف اللغة السهلة واأللفاظ االجتماعية السائدة في المجتمع األندلسي ،مثل :ليلة العيد ،والنيروز ،والمهرجان،
وال ِوراقة.
 -3يميل إلى المعاني البسيطة ويوظف الصور الشعرية السهلة ،كتشبيه صاحب الوراقة باإلبرة التي تكسو الناس،
ً
نحيال.
وأثر الصوم في الهالل حتى غدا
س :استنتج المظهر الذي يمثله كل بيت من مظاهر الشعر االجتماعي:
أ -قالوا الكتابةُ أعلى ُخ َّ
ط ٍة ُرفِ ْ
الحجامةُ أعلى عند أقوام (ج :وصف المهن التي يعمل بها الناس
عت
قلتُ ِ
وتصوير معاناتهم)
ْ
(ج :وصف مظاهر التطور العمراني)
ش ُّم
فيه
ق يُذ ُّم
ب -ك ُّل
الم َ
طاب ال َجنى وفــا َح ِ
َ
ٍ
قصر بعد ال ِ ّد َمشـــ ِ
رون َُق (ج :مشاركة المسيحيين أعيادهم واالحتفال بها).
بيوم ِ
المهــرجان فإنه يو ٌم عليه منَ احتفــائِكَ ْ
ج -بُشرى ِ
س :اقرأ النص اآلتي ،ثم أجب عن األسئلة التي تليه:
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مشيرا إلى األضحية:
يقول ابن خفاجة مهنئًا صديقه بعيد األضحى المبارك،
ً
ســــرور َ
ط َر ْق
ص ُل
سرى
فسرى وفَ ْ
َّ
ٍ
ِليُ ْهنِكَ وافـــــ ُد أ ُ ْن ٍس َ
ْـن أ َ َر ْق
ماء ور ٍد به
فما شئتَ من ِ
أراقَ ومن ثـــــو ِ
ب ُحس ٍ
ْ
شفَقْ
اعترض اللي ُل تحتَ ال َّ
كما
حــرا
وسودا َء تُدْمى به َمن ً
َ
ضحْ وة ً
بيــاض الفَلَ ْق
سوا َد الدُّجى عن
ِ
ست َْخلَ ُع ِم ْن فَ ْر ِزها َ
َ
أ -استنتج المظهر االجتماعي الذي تمثله األبيات السابقة( .ج :تصوير عادات األندلسيين وتقاليدهم ،وتبادل
التهاني في األعياد).
ب -م ِث ّل من النص السابق على خصائص الشعر االجتماعي في األندلس.
 األبيات مقطوعة شعرية قصيرة. يوظف اللغة السهلة واأللفاظ االجتماعية السائدة في المجتمع األندلسي ،مثل :ماء ورد ،ثوب حسن،ليهنِكَ  ،سرور.
 الصور الشعرية البسيطة ،فقد شبه جلد النعجة وفروها األسود بالليل المظلم الذي زال عن بياض الفجر،وشبه العيد بالوافد المؤنس.
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قضايا من النثر في العصر األندلسي
بم تأثر النثر في األندلس؟ ج :تأثر بالنثر في المشرق العربي ،حيث تناول األندلسيون ما كان
سَ :
معروفًا في المشرق من رسائل ديوانية وشخصية وخطب ووصايا ،وأبدعوا خاصة في فن الرسائل
األدبية التأليفية وفن القصص الفلسفية.
ً
أوال :الرسائل األدبية التأليفية
عرف فن الكتابة األدبية.
سّ ِ :
ج :هي مجموعة من الرسائل األدبية تتنوع أهدافها بين (ب ِيّن الهدف من الكتابة التأليفية) الترفيه عن النفس بما تلذّ
قراءته ،وشرح الحقائق بأسلوب قصصي خيالي ،مصورة عواطف الناس وأهواءهم في حياتهم الخاصة والعامة.
سَ :م ْن أشهر من كتب في الرسائل األدبية (الكتابة التأليفية) من األندلسيين؟
ج :ابن حزم صاحب "طوق الحمامة في األلفة واألالّف" ،وابن ُ
شهيد صاحب "التوابع والزوابع".
 -1طوق الحمامة في األلفة واألالَف:
عرف برسالة "طوق الحمامة في األلفة واألالّف" /أو ما سبب تأليف هذه الرسالة؟
سّ ِ :
ألم ْريَة يسأله أن يصنف له رسالة في صفة الحب
ج - :هي رسالة رد بها ابن حزم على سائل بعث إليه من مدينة ِ
ومعانيه وأسبابه وأغراضه ،وما يقع منه على سبيل الحقيقة
 ويقع طوق الحمامة في ثالثين بابًا ،تناول فيها ابن حزم الحب في نشأته وتطوره وأغراضه ودرجاته وانواعهومكامن السعادة والتعاسة فيه.
س :ما الخصائص الفنية لرسالة ابن حزم؟
ج -1 :تستخدم عبارات قصيرة سلسة بعيدة عن التكلف.
 -2تعالج عاطفة الحب من منظور إنساني مستخدمة التسلسل المنطقي ،فأول عالمات الحب عند ابن حزم إدمان
النظر ،ثم اإلقبال بالحديث.
-3تستشهد بالشعر لتوضيح المعنى.
 -2التوابع والزوابع:
س :بيّن سبب تأليف هذه الرسالة.
ج :يرجع سبب تأليف هذه الرسالة إلى أن كاتبها ابن ُ
شهيد األندلسي لم ينل من أدباء عصره وعلمائه إال النقد ،فأراد
أن يثبت لنظرائه قدرته على الكتابة ،فاخترع شياطين للشعراء المشهورين وال ُكتّاب النابهين؛ (علل) ليسمعهم من
شعره ونثره ما يحملهم على االعتراف له بالتفوق والعبقرية في زمانه ،وجرت بينه وبينهم مطارحات أدبية،
وماقشات لغوية تجلت فيها آراء ابن شهيد النقدية ،وقد أجازوه وذلك باعترافهم بتفوقه وجودة أدبه .وقد وجه ابن
شهيد رسالته إلى شخص كنّاه أبا بكر (وهو شخصية خيالية).
س :علل تسمية ابن شهيد رسالته "التوابع والزوابع".
ج :ألنه جعل مسرحها عالم الجن ،واتخذ كل أبطالها -في ما عداه -من الشياطين.
س :ما المقصود بـ "التوابع والزوابع"؟
ج :التوابع :جمع تابع أو تابعة وهي الجنّي أو الجنّيّة ،ويكونان مع اإلنسان يتبعانه حيث ذهب .والزوابع :جمع زوبعة:
وهو اسم شيطان أو رئيس للجن.
س :ماذا يحكي ابن شهيد في رسالته؟ /أو ما هدفه من رسالته؟ /أو ماموضوع الرسالة؟
ج :يحكي في رسالته رحلة في عالم الجن اتصل من خاللها بتوابع الشعراء وال ُكتّاب ،وناقشهم وناقشوه ،وأنشدهم
وكثيرا من نماذج شعره ونثره ،ودافع عن
وأنشدوه ،وعرض في أثناء ذلك بعض آرائه النقدية في األدب واللغة،
ً
فنّه .وانتزع من توابع الشعراء وال ُكتّاب الذين حاورهم شهادات بتفوقه في الشعر واألدب.
س :كيف انتزع ابن شهيد من توابع الشعراء والخطباء شهادة بتفوقه في األدب؟
ج :عن طريق اتصاله بتوابع الشعراء وال ُكتّاب ،وناقشهم وناقشوه ،وأنشدهم وأنشدوه ،وعرض في أثناء ذلك بعض
وكثيرا من نماذج شعره ونثره ،ودافع عن فنّه.
آرائه النقدية في األدب واللغة،
ً

عربي تخصص  -قضايا أدبية -الفصل الدراسي األول/الفرع األدبي

إعداد المعلم :حسن محمد نجيب ()0796840469

س :وازن بين رسالتي" :طوق الحمامة" و"التوابع والزوابع" من حيث :سبب التأليف ،والموضوع.
ألم ْريَة يسأله أن يصنف له رسالة
ج :طوق الحمامة( :سبب التأليف) :رد بها ابن حزم على سائل بعث إليه من مدينة ِ
في صفة الحب ومعانيه وأسبابه وأغراضه ،وما يقع منه على سبيل الحقيقة( .الموضوع) :الحب في نشأته
وتطوره وأغراضه ودرجاته وانواعه ومكامن السعادة والتعاسة فيه.
التوابع والزوابع( :سبب التأليف) :أن ابن شهيد لم ينل من أدباء عصره وعلمائه إال النقد ،فأراد أن يثبت لنظرائه
عرضت فيها آراء ابن شهيد النقدية واالعتراف له بالتفوق والعبقرية في زمانه
قدرته على الكتابة( .الموضوع)ُ :
ّ
ُ
ممن ناقشهم من شياطين الشعراء والكتاب.
ثانيًا :فن القصة الفلسفية
س :علل كثرة القصص الفلسفية التأملية في العصر األندلسي.
ج :ألن ُكتّابها كانوا يتخذونها وسيلة للتعبير عن فكرهم وفلسفتهم وآرائهم.
ً
ت ً
ا/مثاال) من النثر األندلسي على فن القصة الفلسفية.
مثاال (نموذ ًج
س :ها ِ
ي بن يقظان) البن طفيل.
ج :قصة (ح ّ
س :ما هدف ابن طفيل من تأليف قصة (حي بن يقظان)؟
ج :لكي تكون وسيلة للتعبير عن فكره وفلسفته وآرائه.
س :ما محور (موضوع/مضمون) هذه القصة؟ /أو وضح أهمية هذه القصة.
ي بن
ج :هذه القصة تلخيص فلسفي تأملي جميل ألسرار الطبيعة وال ّخليقةُ ،
عرضت من خالل حياة طفل يدعى (ح ّ
ُ
ي في جزيرة مجهولة من جزائر الهند ،جنوب خط االستواء .وقد استطاع هذا الطفل بالمالحظة
يقظان) أ ْل ِق َ
والتأمل التدريجي لظروف الحياة ومظاهرها الطبيعية أن يدرك بفطرته وتفكيره أن لهذا الكون خالقًا.
س :ما الخصائص الفنية لقصة حي بن يقظان؟
ج -1 :تأثره بمضامين القرآن الكريم ،وال سيما بقصة سيدنا موسى عليه السالم عند ذكر التابوت والنار التي استأنس
بها.
 -2يعتمد التأمل والتفكر في الخلق والكون ،وهذا واضح في قوله عند تفكيره وتأمله بعد وفاة الظبية فاهتدى إلى
شق صدرها لمعرفة ما أصابها.
عني بدقة الوصف والسرد ،وال سيّما عند الحديث عن تعلم الطفل من الظبية وما حوله المهارات واكتشاف
ُ -3
األشياء واعتماده على نفسه بعد موت الظبية.
س :وازن بين رسالة "التوابع والزوابع" وقصة "حي بن يقظان" من حيث :سبب التسمية ،والهدف من التأليف.
ج :التوابع والزوابع( :سبب التسمية) :أنه جعل مسرحها عالم الجن ،واتخد كل أبطالها -ما عداه -من الشياطين.
(الهدف من التأليف) :أن ابن شهيد لم ينل من ادباء عصره وعلمائه إال النقد ،فأراد أن يثبت لنظرائه قدرته على
الكتابة.
(حي بن يقظان)( :سبب التسمية) :نسبة إلى بطل القصة (حي بن يقظان)( .الهدف من التأليف) :أرراد ابن طفيل
أن يعرض من خالل هذه القصة فكره وفلسفته وآراءه في الكون والوجود.
انتهت الوحدة األولى بحمد هللا
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الوحدة الثانية :األدب في العصرين األيوبي والمملوكي
قضايا من الشعر في العصرين :األيوبي والمملوكي
س :علل :حفل العصران :األيوبي والمملوكي باألحداث الجسام ،التي أصابت أقطار العالم اإلسالمي بالتفكك السياسي
والعسكري.
ج :بسبب الغزوين :الصليبي والمغولي لمشرق العالم العربي.
بم كان يتمثل دور األدب في هذه الفترة؟
سَ :
ج :كان لألدب دور كبير في تصوير تلك األحداث ،واستنهاض همم المسلمين ،وحثهم على الجهاد ،وتحرير أراضي
المسلمين.
ً
أوال :شعر الجهاد
 -1صدى الغزو الصليبي في الشعر( :يحفظ الطالب خمسة أبيات شعرية ممثلة لصدى الغزو الصليبي)
س :كم استمر الغزو الصليبي لديار اإلسالم في المشرق العربي؟
ج :لقد استمر (امتد) من أواخر القرن الخامس الهجري إلى اواخر القرن السابع الهجري.
س :ما الذي ساعد (هيّأ) دول اوروبا أن تغزو المشرق العربي وتحتل بعض مدنه تحت مسمى "الحروب الصليبية"؟
ج :النزاعات الداخلية بين أمراء الدول اإلسالمية وقادتها فضعفت قوتهم العسكرية؛ مما هيّأ لدول أوروبا أن تغزو
المشرق العربي وتحتل بعض مدنه تحت مسمى "الحروب الصليبية (علل .ج :بسبب النزاعات الداخلية .)....
س :اذكر أسماء بعض القادة عملوا على توحيد صفوف المسلمين في بالد الشام ومصر لمواجهة الغزو الصليبي.
ج :عماد الدين زنكي ،وابنه نور الدين زنكي ،وصالح الدين األيوبي.
س :بم كان يتمثل دور أولئك القادة؟
ج -1 :العمل على توحيد صفوف المسلمين في بالد الشام ومصر لمواجهة هذا الغزو.
-2تحرير ما احتله األعداء بعد حروب طاحنة أعادت لألمة حقها وهيبتها.
بم كان يتمثل دور الشعر في هذه الحروب؟/أو بيّن دور األدب في تسجيل األحداث ومواكبتها في العصرين:
سَ :
األيوبي والمملوكي.
تصويرا دقيقًا.
وصور أحداثها
ج -1 -واكب (عايش) الشعر هذه الحروب
ً
ّ
-2أشاد بفتوحاتها.
-3مدح أبطالها وقادتها.
-4صارت هذه الحروب هي الصبغة العامة لموضوعاته ،قال يكاد ديوان شعر يخلو في هذه الحقبة من قصائد عن
البطوالت الرائعة في مقاومة الصليبيين.
ي بها المسلمون ،وال سيّما الجرائم الوحشية التي اقترفها الصليبيون في القدس وغيرها
-5
َ
وصف النكبات التي ُمنِ َ
من المدن اإلسالمية.
وأهم مضامينه -1 :تصوير سقوط بيت المقدس والمدن اإلسالمية بأيدي الصليبيين والمغول -2 .الدعوة إلى
تحرير المدن وال سيما بيت المقدس -3 .تسجيل االنتصارات ،والتهنئة بالفتوحات وال سيما فتح بيت المقدس.
س :عايش الشعر أحداث هذا العصر في مضامين ثالثة اذكرها.
صورت هذا الحدث قصيدة الشاعر
ج -1 :تصوير سقوط بيت المقدس بأيدي الصليبيين :ومن القصائد المبكرة التي ّ
ي) ،التي قالها (مناسبة القصيدة) بعد احتالل الصليبيين بيت المقدس ،ووصف فيها
ْيو ْرد ّ
(محمد بن أحمد األب َ
وحض على قتال الغزاة ومنها:
آثار هذا االحتالل ،وحث على إذكاء المشاعر واستنهاض الهمم،
َّ
ــــــــم
راح
واجم
ع ْرضةٌ ِلل َم ِ
َمزَ جْ نا دما ًء بالدموعِ ال َّ
فلم يبقَ منّا َ
ِ
س ِ
شب ْ
الحرب ُ
صوارم
إذا
ضه
ُ
وشر سالحِ ال َم ْر ِء دم ٌع يُفي ُ
نارها بال َّ
ُّ
َّت ُ
َ
ت أ ْيقَظ ْ
ُ
على َهفَــوا ٍ
ت ك َّل نائـــــــم
العين مل َء ُجفونِها
وكيف تنا ُم
ْ
ُ
ْ
اإلسالم َّ
ــــــم
إن وراءكم
فَإ ْي ًها بَني
وقائ َع يُل ِحقنَ الذرى بال َمنــا ِس ِ
ِ
ومن ذلك قول ابن المجاور يبكي ما حل بالمسجد األقصى ،ويربط بين األماكن المقدسة في أحزانها:
ت
ت
صلي في البُكا اآلصا ِل بالبُ ُكرا ِ
ـــــــــرا ِ
ي ال ت َْرقَ ْي من العَبَ
ِ
أَ َ
َ
عينــــ َّ
على َم ْو ِط ِن ْ
ت
على المسجد األقصى الذي ج َّل قَد ُْره
صلَوا ِ
اإلخبا ِ
ت وال َّ
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باألحــــزان والت ُّ َرحــــات
وت ُ ْع ِلن
ِلتَب ِْك على القدس البال ُد بأســـْ ِرهــــــا
ِ
َ
وتشكو الذي الق ْ
ع َرفـــات
ي أختُهـــــا
ت إلى َ
ِلتَب ِْك عليهـــــا َم َّكـــــةٌ ف ْه َ
س :ما المضمون الذي تمثله األبيات السابقة جميعها؟ ج :تصوير سقوط بيت المقدس بأيدي الصليبيين.
-2الدعوة إلى تحرير المدن وال سيما بيت المقدس :أخذ الشعراء على عاتقهم عبء التحريض على مواجهة الصليبيين
واستثارة الهمم والعزائم .فهذا ابن القيسراني يدعو القائد نور الدين زنكي إلى إنقاذ بيت المقدس في قصيدة يعارض
فيها أبا تمام في قصيدته المشهورة "فتح عمورية"( .س :من عارض القيسراني في قصيدته التي أخذت منها هذه
األبيات؟ ج :عارض الشاعر أبا تمام في قصيدته المشهورة "فتح عموريّة").
ب
ب
وذي المكــــارم ال ما قال ِ
ت ال ُكت ُ ُ
ض ُ
هذي العــــــــزائم ال ما ت َّدعي القُ ُ
وهذه الهمــــ ُم ّ
الالتــــي متى َخ َ
طبَ ْ
تعث ّرت خلفهــــا األشعار والخطب
ـــت
تعب
صــــــافحتَ يا ابن عماد الدين َذ ْر َوت َها
براح ٍة للمســـــاعي دونهـــــا ُ
ب
ب
يوليك أقصى ال ُمنى ،فالقدس ُم ْرت َ ِق ُ
فانهض إلى المسجد األقصى بذي لَ َج ٍ
فائدة( :المعارضات :هي قصائد نسجها قائلوها على نمط قصائد سابقة مشهورة ،تشترك معها في الوزن والقافية
ي وحركته).
وموضوعها العام وحرف الرو ّ
س :ما المضمون الذي تمثله األبيات السابقة؟
ج :الدعوة إلى تحرير المدن وال سيّما بيت المقدس.
-3تسجيل االنتصارات ،والتهنئة بالفتوحات وال سيّما فتح بيت المقدس :لم يكن الشعر بمعزل عن أحداث هذه المرحلة
وما فيها من معارك فاصلة ،وانتصارات خالدة.
ّ
األغز،
نوه بهذا الفتح المبين ،وأشاد بالبطل صالح الدين صاحب النصر
قال ابن الساعاتي في فتح طبرية وقد ّ
وبيَّنَ مكانة هذا الفتح العظيم وارتباطه بمكة والقدس.
فقد قَ َّر ْ
َج ِل ْ
ُ
عيـــــون المؤمنينــــا
ت
عزَ ماتُكَ الفت َح المبينا
ت َ
َ
ضمينا
ف
اإلســـالم ل ّما
َر َد ْدتَ أخي َذة
ِ
ص ْر ُ
القضاء بها َ
ِ
غدا َ
ت في َوجْ ن ِة األيام ً
غ َد ْ
وفي جي ِد العُــــال ِعقدًا ثمينــــا
خاال
ْ
س َّر ْ
أبكـــت عيونــــــا
ويا هللِ كــــ ْم
ت قلـــوبًا
فيا هللِ َكـــــ ْم َ
ف ّ
ومــــا َ
الالمسيـــــنا
ي
ت ََرفَّ ُع عــــن أ ُك ّ ِ
ط َب ِريَّــــــةٌ ّإال هد ٌّ
وفي السنة نفسها التي فتحت فيها طبرية جاءت معركة حطين الخالدة(،س :كان لمعركة حطين وتحرير بيت
المقدس صدى كبير في الشعر العربي آنذاك ،وضح ذلك مستشهدًا بنصوص شعرية مناسبة .ج :معركة حطين
هي الموقعة الفاصلة في التاريخ اإلسالمي التي انتصر فيها المسلمون بقيادة صالح الدين األيوبي على الصليبيين
ً
محتال من ديار اإلسالم في بالد الشام .يقول الرشيد
وتمكنوا من تحرير بيت المقدس ثم تحرير معظم ما كان
النابلسي:
يـــوف هللِ أقوا ٌم بمـــــا نذروا
فَ ْل
ت اآلمــــــا ُل تنت َِظ ُر
هــــذا الذي كــان ِ
ِ
يا بهجةَ
إسالم ِم ْن بع ِد َ
القدس ْ
ي ٍ و ْه َو منت َ ِش ُر
علَ ُم الـ
ِ
أن أضحى به َ
ِ
ط ّ
ُ
ش ُّم الذُّرى وتكاد األرض ت َ ْنفَ ِط ُر
ش ِع ُّر لـــــــه
أكبـــــر صـــــوتٌ ت َ ْق َ
ُ
هللاُ
ّ
َ
ُ
ْ
ُ
َ
صف ُر)
ي ث ًرى
ض َّر هذا ِ
إال ِلت ْعلــــو ب ِه أعال ُمـــكَ ال ُّ
ما اخ َ
الطراز الساحل ُّ
س :ما المضمون الذي تمثله األبيات السابقة؟
ج :تسجيل االنتصارات ،والتهنئة بالفتوحات وال سيما فتح بيت المقدس.
س :اذكر أسماء عدد من الشعراء الذين انعكست أصداء الغزو الصليبي في أشعارهم.
ج :األبيوردي ،والرشيد النابلسي ،وشهاب الدين محمود الحلبي ،وابن الساعاتي ،وابن القيسراني ،وابن المجاور).
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-2صدى الغزو المغولي في الشعر( :يحفظ الطالب خمسة أبيات شعرية ممثلة لصدى الغزو المغولي)
س :متى غزا المغول العالم اإلسالمي؟
ً
ج :قبل انتهاء الحرب الصليبية .فقضوا على الخالفة العباسية ود ّمروا عاصمتها بغداد ،وعاثوا في األرض قتال ألهلها
ودمارا لديارها وحرقًا لمكتباتها.
ً
س :ما أبرز مضامين الشعر حول أحداث الغزو المغولي لديار المسلمين؟
ج :أ -تصوير سقوط المدن :سقط كثير من المدن اإلسالمية في يد المغول أهمها مدينة بغداد ،فكان سقوطها حدثاُ
مؤل ًما في نفوس المسلمين ،فنظم شعراؤهم مراثي تشيع األسى في النفوس ،ومن هذه المراثي قول ابن أبي
اليُسر:
إخبار
لســـــائ ِل الدمـــعِ عن بغدا َد
ُ
يا زائـــرينَ إلى َّ
راء ال ت َ ِفدوا
الز ْو ِ
والر ْب ُع الذي ش َُرفَ ْ
ت
تا ُج الخـــالف ِة َّ
ف البِلى في ر ْب ِعهَ أث َ ٌر
أضحى ِل َع ْ
ص َ
إليكَ يا ربَّنــا الشكــوى فأنت ت َرى

واألحباب قد سارورا
فما وقوفُكَ
ُ
ّــــار
الحمى
فما بذاكَ ِ
والـــدار َدي ُ
ِ
ْ
به المعالـــــــ ُم قد عفَّــــاه إقفــــار
آثـــــار
ار
ُ
وللدمــعِ على اآلثــــــــ ِ
ــار
ما ح َّل
بالدين والبـــاغونَ فُ ّج ُ
ِ

ثم سقطت مدينة دمشق على يد القائد المغولي غازان .وبيَّن الشاعر علي األوتاري ما ح َّل بهذه المدينة من قتل
ّ
وقتلهن ،وتخريب البالد ،فقال:
النفوس ،ونهب األموال ،واسترقاق األوالد ،وسبي النساء
ُ
غانيك يا عما َد البـــال ِد
في َم
اك
سنَ هللاُ يا
ِ
عــــزَ ِ
دمشق َ
أحْ َ
أصبحوا َم ْغنَ ًما أله ِل الفساد (قاسيون :جيل في مدينة دمشق مشهور)
ناس
و ِبأ ُ ْن ٍس بـ (قاسيـــون) َو ٍ
َ
ُ
ب األمـــوا ِل واألوالد
َّهر بالقتْـ
ط َّرقَتْ ُهم
ِل ونَ ْه ِ
حوادث الد ِ
ج :تصوير سقوط المدن.
س :ما المضمون الذي تمثله األبيات السابقة؟
ب-تسجيل االنتصارات:
س :كان لمعركة عين جالوت صدى كبير في الشعر العربي زمن الغزو المغولي ،وضح ذلك مستشهدًا بنصوص
شعرية مناسبة.
ج :كانت معركة عين جالوت بقيادة السلطان قطز بداية تحرير البالد اإلسالمية من المغول ،ودخل الملك المظفر قطز
دمشق في موكب عظيم ،وكان لهذا الحدث العظيم تأثيره العميق في نفوس المسلمين جميعًا ،وكان أشد فر ًحا في
مصو ًرا مصير المغول ،ومشيدًا بالسلطان المظفَّر قطز:
نفوس الشعراء ،فقال أحدهم
ّ
الكفر في ال َّ
وضه (دحوضه :بطالن الكفر)
ش ِآم جميعًا
َهلَكَ
ُ
واستج َّد اإلســال ُم بعد ُد ُح ِ
اإلسالم عند نهوضه
سيف
األر
ِ
ِ
بالمليك المظفَّ ِر الم ِل ِك ْ
ِ
َوعِ
ْ
ْ
م ِلكٌ
َزَ
ْض ِه
ي
ب
ب
و
ه
ـر
م
س
ب
نــــــا
ز
ت
ع
غا
م
وحز
بعزم
جــــاءنا
ْ
ٍ
ٍ
ِ ُْ ِ ِِ ِ
فروضه
ت
شكر ذاك علينا
دائ ًما مث َل واجبـــــا ِ
ِ
أو َج َ
َ
ب هللاُ
وقال شرف الدين األنصاري من قصيدة يمدح فيها الملك المنصور الثاني األيوبي صاحب حماة مع جنده إلى جانب
المظفر قطر في معركة عين جالوت:
ْ
َ
َ
َّ
ولقيتِهـــا فأخذتَ فــــل جيو ِشـــها
ش َّل عروشها
ض ِم ْنتَ َ
ُرعْتَ ال ِعدى فَ َ
ب َّ
فَغ ْ
دار ْ
طام َجريشها
بون عليه ُم
َدت رؤو ُ
ت َرحى الحر ِ
َ
الز ِ
س ُهــــ ُم ُح َ
َ
عري ِشـــها
ص ٍر فسي َح مـــراح ٍل
طويْتَ عن ِم ْ
ما بين ْ
بركتِهــــا وبينَ َ
َو َ
ُ
ْ
ومها األقصى إلى أحْ بو ِشها
حتّى َح ِفظتَ على العبـا ِد بال َدهــــا
ِمن ُر ِ
س :ما المضمون الذي تمثله األبيات السابقة؟ ج :تسجيل االنتصارات.
س :ما الخصائص الفنية لشعر الجهاد؟
ً
شرا ،مثل وصف شرف الدين األنصاري معركة
ج -1 :يتصف بالواقعية من خالل وصف أحداث المعارك وصفا مبا ً
عين جالوت.
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س َّر ْ
ت قلـــوبًا
-2يكثر من استخدام الفنون البديعية كالجناس (وللدموعِ على اآلثار ُ
آثار) ،والطباق (فيا هللِ َكـــــ ْم َ
ْ
أبكـــت عيونــــــا).
ويا هللِ كــــ ْم
-3يتميز بحرارة العاطفة وتدفق المشاعر ،وال سيّما عند الحديث عن سقوط المدن وتصوير المآسي والفرح
باالنتصارات.
س :اقرأ األبيات اآلتية لبهاء الدين البهائي ،ثم أجب عن األسئلة التي تليها:
حفت بهن طوارق الحدثان
لَ ْهفي على تلك البروج وحسنها
وت َبَ ُّد ِل الغــــزالن بالثيران
لَ ْهفي على وادي دمشقَ ولطفه
نور المنازل أبدلت بدخان
وشكا الحريق فؤادها لما رأت
أ -بيّن المضمون الذي تناولته األبيات السابقة( .ج :تصوير سقوط المدن).
ب -من الخصائص الفنية لشعر الجهاد في العصرين :األوبي والمملوكي حرارة العاطفة ،وضح ذلك من خالل
األبيات السابقة( .ج :تبدو في األبيات حرارة العاطفة جليّة ،حيث كرر الشاعر كلمة (لهفي) ،إضافة إلى
تعبيرات الشكوى والموازنة بين حال دمشق قبل سقوطها وبعدها ،وهذا مما ال تصنُّ َع فيه وال مجال فيه إال إلى
الجديّة وبث الشكوى والتف ُّجع).
وازن بين رثاء المدن في العصر األندلسي وفي العصرين :األيوبي والمملوكي.
سِ :
1
2
3
4

العصر األندلسي
العصران :األيوبي والمملوكي
من مظاهر شعر رثاء المدن والممالك في هذا العصر.
صدى الغزو الصليبي والغزو المغولي في الشعر
تصوير ما ح ّل بالمدن من خراب ودمار ،وما نزل بأهلها من كرب
تصوير سقوط بيت المقدس بأيدي الصليبيين
وضيق.
الموازنة بين ماضي المدن وحاضرها.
الدعوة إلى تحرير المدن وال سيما بيت المقدس
تسجيل االنتصارات ،والتهنئة بالفتوحات وال سيما االستنجاد بالمسلمين واستنهاض هممهم ودعوتهم إلى نصرة إخوانهم.
فتح بيت المقدس.

س :استنتج المضمون الذي يمثله كل مما يأتي:
أ -قال العماد األصفهاني:
ونصــــر وخي ُْر
الناصر الصالحِ صـــال ٌح
وللناس بال َم ِل ِك
ٌ
ِ
ِ
عسير
ضا إلى القدس يشفي الغلي َل بفتحِ الفتوحِ وما ذا
نهو ً
ُ
(ج :الدعوة إلى تحرير المدن وال سيّما بيت المقدس)
ب -قال ابن منير الطرابلسي:
ْ
ْ
َّ
ْ
فت ٌح أعا َد على
س ُمهُ واهتز ِعطفاهُ
ِ
اإلسالم به َجتَهُ فافت ََّر م ْب َ
(ج :تسجيل االنتصارات ،والتهنئة بالفتوحات وال سيما فتح بيت المقدس.
ثانيًا :المدائح النبوية( :يحفظ الطالب خمسة أبيات ممثلة لشعر المدائح النبوية)
س :ما مفهوم (المقصود بـ) المديح النبوي؟
ْ
ُ
ُ
ج :هو فن شعري يُعنى بمدح النبي محمد ،صلى هللا عليه وسلم ،وتعداد صفاته الخلقية والخَلقية وإظهار الشوق لرؤيته
وزيارته ،وزيارة األماكن المقدسة التي ترتبط بحياته ،مع ذكر معجزاته المادية والمعنوية ،واإلشادة بغزواته.
س :علل تسمية شعر المدائح النبوية مد ًحا وليس رثا ًء.
ي في نفوس المسلمين برسالته وسنته ومبادئه
ج :سمي هذا الفن مدي ًحا ال رثا ًء؛ ألن الرسول -صلى هللا عليه وسلم -ح ٌّ
التي بُ ِع َ
ث من أجلها.
س :تحد ْ
ّث عن نشأة شعر المدائح النبوية.
ج :نشأ المديح النبوي في صدر اإلسالم ،واستمر النظم فيه في العصرين :األموي والعباسي .وقد تطور هذا الشعر
وأصبح يشكل ظاهرة ً تسترعي االنتباه في العصرين :األيوبي والمملوكي( ،س :لم ازدهر شعر المدائح النبوية في
العصرين :األيوبي والمملوكي؟ /أو علل تطور شعر المديح النبوي في العصرين األيوبي والمملوكي) ج :ويعود
ذلك إلى ما تعاقب على المسلمين من ويالت ومصائب وأحزان ،وقد القى كثيرون من شدة وطأتها القهر واأللم،
وجعلتهم يعيشون في تعب ونكد ،وال سيّما بعد الهجمات المتوالية :الصليبية الجائرة من الغرب ،والتترية الغادرة من
الشرق ،فما كان منهم إال التوجه إلى هللا –تعالى -والتضرع إليه كي ينجيهم من الكرب الذي وقع عليهم والضيم
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الذي لحق بهم ،وتوسلوا إلى رسوله الكريم أن يكون شفيعًا لهم عند هللا لكي ينجيهم من النوائب التي كادت تقضي
على وجودهم.
س :من أشهر شعراء المدائح النبوية؟ /أو اذكر ثالثة من الكتب التي ألفت في المديح النبوي ،ومؤلفيها.
صري ،وديوانه (معارج األنوار في سيرة النبي المختار).
ج -1 :ال َّ
ص ْر َ
-2ابن سيد الناس اليعمري ،وديوانه (بشرى اللبيب بذكرى الحبيب).
-3ابن نباتة المصري ،وديوانه (منتخب الهدية في المدائح النبوية).
-4ابن العطار الدنيسري ،وديوانه (فرائد األشعار في مدح النبي المختار).
-5ابن عربشاه الدمشقي ،وديوانه (شفاء الكليم بمدح النبي الكريم).
س :من أشهر من يمثل فن (ظاهرة) المدائح النبوية؟
ج :البوصيري ،وله جملة قصائد أشهرها( :البردة) المعروفة باسم (الكواكب الدرية في مدح خير البرية) وتقع في مئة
واثنين وستين بيتًا ،ومطلعها:
ْ
َمزَ ْ
جت دمعًا جرى من ُمقل ٍة بِ َد ِم (ذي سلم :موضع بين مكة والمدينة)
سلَ ٍم
أ َ ِم ْن ت َ َذ ُّك ِر
جيران بذي َ
ٍ
س :ماذا عرض البوصيري في قصيدته (البردة)؟  /أو ما موضوع القصيدة؟
ج :بعد المطلع ،يعرض البوصيري بغيته بمدح الرسول -صلى هللا عليه وسلم -فيتغنى بصفاته وسيادته وقيادته للعرب
والعجم ،وحاجة الناس إلى شفاعته ،فيقول:
ـــم
محمــــــ ٌد سي ُد ال َك ْوني ِْن والثَّقَلَيْـــ
ـن من ُ
ــــر ٍ
ع ْ
ب ومـــن َ
ع َج ِ
ِ
ل ُك ِّل ه َْو ٍل من األهـــوا ِل مقت َح ِم
الحبيب الذي ت ُ ْرجى شفاعتُه
هو
ُ
ْ
تط ِم
َميس فوقَ ســـاب َح ٍة
يرمي بموجٍ من األبطال ُمل ِ
بحر خ ٍ
يَ ُج ُّر َ
ُ
ْ
ْ
آجامها ت َِجـــ ُم (ت َِج ُم :تسكت)
إن ت َلقَهُ األ ْس ُد في
و َم ْن ت َ ُك ْن برســــو ِل هللاِ نُصرتُه
ِ
س :ما موضوع األبيات اآلتية لمحمد بن سليمان التلمساني الملقَّب بـ (الشاب الظريف)؟
الرحمن منزلةً
ُ
ب
يا
ما كان يرضى لك
رف ُّ
الرت َ ِ
ق إال أشـــ َ
َ
أشرف الخ َْل ِ
َّ
ٌ
شفـــــــاعة منكَ ت ُ ْنجيـــني من الل َهب
وافر فعسى
لي من ذنـــوبي ذنبٌ
ٌ
ْ
ب
ناظرا من
فكــــان لي
ـــرا ومعت َ َمدًا
ِ
نـــاظ ِر النُّ َو ِ
ً
جعلت حبَّكَ لــي ذُ ْخ ً
ب جودِكَ َّ
إليك و َّج ْهتُ آمـــالي فـــال ُح ِج َب ْ
إن الموتَ في ال ُح ُجب
ت عن با ِ
ج :يبيّن منزلة الرسول –صلى هللا عليه وسلم -الرفيعة ،والتوسل إليه وطلب الشفاعة منه للنجاة من عذاب النار،
فاآلمال معقودة عليه.
س :اذكر ثالثًةً من موضوعات شعر المدائح ،وم ِث ّ ْل عليهما ببعض الشواهد الشعرية.
ج -1 :التوسل إلى الرسول -صلى هللا عليه وسلم -وطلب الشفاعة منه للنجاة من عذاب النار ،فاآلمال معقودة عليه،
فيقول (الشاب الظريف):
الرحمن منزلةً
ُ
ب
ق إال
يا
ما كان يرضى لك
أشـــرف ُّ
الرت َ ِ
َ
َ
أشرف الخ َْل ِ
شفـــــــاعةٌ منكَ ت ُ ْنجيـــني من اللَّ َهب
وافر فعسى
لي من ذنـــوبي ذنبٌ
ٌ
س :ما الموضوع الذي تمثله هذه األبيات؟
ً
ً
ي:
وصفال دقيقًا
-2وصف معجزات الرسول ،وخاصة حادثة اإلسراء والمعراج
مفصال ،حيث يقول ال َّ
صر َ
صر ّ
ِّ
والسلطــــان
ت
والبرهان
ت
والعز وال َملَكو ِ
سبحانَ ذي ال َجبَرو ِ
ِ
ِ
بالوسْنان
الحرام به إلى
ت
أَسْرى من البي ِ
ِ
أقصى المساجد ليس َ
فـار بسرع ِة َّ
ران
ب
فَعَال البراقَ وكان
أشرف َم ْر َك ٍ
يطوي ال ِق َ
َ
الطيَ ِ
س :ما الموضوع الذي تمثله هذه األبيات؟
-3ذكر غزوات الرسول وفضيلة جده عبد المطلب ،واإلشارة إلى ذكره والثناء عليه في الكتب السماوية ،حيث
ضا قصيدة كعب بن زهير) (س :م ِث ّل على خصيصة شيوع المعارضات الشعرية في
يقول ابن الساعاتي (معار ً
شعر المدئح النبوي):
َ
َ
ٌ
َ
ْ
ْ
بَث َّ ْ
فـــــــح َّدثت عنهُ
تــــوراة وإنجيـــــ ُل
األخبـــــار إذ نَطقت
ت نُب َُّوت َه
ُ
ْ
ت من عب ِد َّ
ع ِرفَ ْ
عى َكعَصْفٍ و ْه َو مأكو ُل
ب
فضسيلةٌ ُ
مط ِل ٍ
ص ْر َ
والقو ُم َ
َرد ْ
والطير األبـــابي ُل
َّت أعادي ِه في بد ٍْر ويـــــو َمئِ ٍذ
ِجيـــــــا ُدهُ القُـــــبُّ
ُ
س :ما الموضوع الذي تمثله هذه األبيات؟
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س :لم تع ُّد قصيدة (البردة) للبوصيري من أشهر قصائد المدائح النبوية؟
ج :إلقبال الناس عليها بشغف ولهفة ،فهم يجدون فيها فرحتهم وسعادتهم وراحتهم النفسية (علل :كثر النظم في المديح
النبوي .ج :ألن الناس يجدون فيها فرحتهم وسعادتهم وراحتهم النفسية) ،ويتدارسونها وينشدونها في مجالسهم
ومحافلهم وأماكن عبادتهم.
س :لم تمتاز قصائد المدائح النبوية بطولها؟
ج :بسبب تعدد موضوعاتها؛ فهي تُعني بصفات الرسول –صلى هللا عليه وسلم -وسيادته وقيادته للعرب والعجم،
ً
مفصال ،وحاجة الناس إلى شفاعته.
ووصف معجزاته ،وخاصة حادثة اإلسراء والمعراج وصفًا دقيقًا
س :ما الخصائص الفنية لشعر المديح النبوي؟
ج -1 :تبرز فيه العاطفة وتدفق المشاعر تجاه الرسول –صلى هللا عليه وسلم -عند الحديث عن شمائله ومعجزاته
وطلب شفاعته.
-2يتميز بوحدة الموضوع وطول القصيدة.
-3تأثرت مضامينه بالقرآن الكريم ،ومن ذلك الحديث عن حادثة اإلسراء والمعراج ،وذكر النبي في الكتب
السماوية ،والطير األبابيل ،وبالحديث النبوي الشريف عند ذكر البراق في حادثة اإلسراء.
 -4يشيع فيه فن المعارضات ،ومثال ذلك قصيدة ابن الساعاتي التي عارض فيها (كعب بن زهير) في قصيدته التي
مطلعها:
ْ
ْ
متيَّ ٌم في إث ِرها لم يُ ْف َد مكبول
اليوم متبول
بانت سعا ُد فقلبي
َ
س :استنتج الخصيصة الفنية لشعر المدائح النبوية في كل مما يأتي:
وللشهادةِ تجري ٌح وتعدي ُل
أ -هو البشير النذير الع ْد ُل شاهدُه
(ج:تبرز العاطفة فيها وتدفق المشاعر تجاه الرسول صلى هللا عليه وسلم)
أقصى المساج ِد ليس بالوسْنان
الحرام به إلى
ب-أسْرى من البيت
ِ
(ج :تأثرت مضامينها بالقرآن الكريم -حادثة اإلسراء والمعراج).
قضايا من النثر في العصرين :األيوبي والمملوكي
ازدهارا في فنون النثر المختلفة ،فانتشرت إلى جانب الفنون النثرية المعروفة،
شهد العصران :األيوبي والمملوكي
ً
كالرسائل والخطابة ،فنون نثرية أخرى؛ مثل :أدب الرحالت ،والتأليف الموسوعي.
ً
أوال :أدب الرحًلت
س :علل :يعد أدب الرحالت الذي انتشر في العصرين :األيوبي والمملوكي من أبرز الفنون النثرية وأمتعها إلى
القراء.
ّ
ج :اللتصاق هذا الفن بواقع الناس وحياتهم ،وامتزاجه بفنون أخرى كالقصص ،والمذكرات ،والتراث الشعبي،
واليوميات.
سّ :من تولّى كتابة هذا النوع من األدب؟
ج :تولى كتابة هذا النوع من األدب ر ّحالة متنوعون في ثقافاتهم وعلومهم ،ممن استهوتهم المغامرة والسفر والترحال.
س :علل :اختالف اهتمامات الر ّحالة في رحالتهم في ما ينقلون من مشاهداتهم في البالد التي جابوها.
ج :بسبب تنوع ثقافاتهم وعلومهم ،فبعضهم نقل عادات من تحدّث عنهم ،وتقاليدهم ،وثقافاتهم ،ولغاتهم ،وطرق
عيشهم ،ومعتقداتهم الفكرية والمذهبية ،وبعضهم من اعتنى بنقل جغرافية البالد التي ارتحل إليها ،وآثارها،
و ُمناخها ،وتوزيع سكانها وطبيعتهم ،ومعالم حضارتها.
س :علل :يعد أدب الرحالت ذا قيمة علمية كبيرة.
ج :كونه وثائق تاريخية وجغرافية واجتماعية وثقافية يعتمد عليها لمعرفة أحوال البالد المكانية والسكانية.
س :من أشهر الر ّحالة في العصرين :األيوبي والمملوكي؟
ج :ابن جبير وابن بطوطة.
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 -1ابن جبير
عرف به.
س :من هو ابن جبير؟ ِ ّ
ج :هو محمد بن أحمد من بني ضمرة من كنانة المضرية العدنانية .درس علوم الدين وشغف بها ،وبرزت ميوله في
علم الحساب والعلوم اللغوية واألدبية ،وأظهر مواهب شعرية ونثرية م ّكنته من العمل كاتبًا (س :ما الذي م ّكن ابن
جبير من العمل كاتبًا .ج :مواهبة الشعرية والنثرية).
دون ابن جبير خالل رحلته في القرن السادس الهجري؟
س :ما هي مدونات ابن جبير؟  /أو ماذا ّ
دون ابن جبير حالل رحلته في القرن السادس الهجري مشاهداته ومالحظاته في يوميات سميت باسم "تذكرة
جّ :
دون فيها ابن جبير مشاهداته ومالحظاته؟) ،ووصف في
باألخبار عن اتفاقات األسفار" (س :ما اسم اليوميات التي ّ
هذه اليوميات (س :ماذا وصف ابن جبير في يومياته؟) البيت الحرام والمسجد النبوي ،ودمشق ،والعراق ،وغيرها
من البلدان والمدن ،كما وصف األسواق واألسوار والحصون والمشافي ،واألحوال االقتصادية والسياسية
مر بها ،ودرجة االستقرار فيها ،كما وصف رحالته .ومما وصفه ابن جبير في
واالجتماعية لساكني البلدان التي َّ
رحالته رحلت َه البحرية إلى صقلية .
 -2ابن بطوطة
ف به.
عر ْ
س :من هو ابن بطوطة؟ ّ
ج :هو محمد بن عبدهللا الطنجي ،لقب بأمير الر ّحالة المسلمين .خرج من طنجة فطاف قارتي :آسيا وأفريقيا وبعض
بلدان قارة أوروبا.
ب ابن بطوطة أمير الرحالة المسلمين؟
لم لُ ِقّ َ
سَ :
ج :ألنه اشهر الرحالة المسلمين ،وألن رحلته أطول رحلة؛ (علل) إذ استغرقت ما يقارب الثالثين عا ًما ،وألنه ارتحل
إلى قارات متعددة شملت آسيا وأفريقيا وبعض بلدان قارة أوروبا ،فاجتاز بذلك مسافات بعيدة لم يسبق أحد أن
اجتازها.
س :كم استغرقت رحلته؟ ج :ما يقارب الثالثين عا ًما.
دون فيه ابن بطوطة أخبار رحلته؟
دون ابن بطوطة؟ /أو ما اسم الكتاب الذي ّ
س :ماذا ّ
دون ابن بطوطة أخبار رحلته في كتابه "تحفة النظار في غرائب األمصار وعجائب األسفار"( ،س :ماذا وصف
جّ :
في كتابه؟) فوصف في كتابه البلدان التي زارهرا ومواقعها والمسافات بينها ومظاهر العمران فيها ،وحكامها
وعادات أهلها وألبستهم وألوانها وأشكالها وحيويتها وداللتها ،كما وصف األطعمة وأنواعها وطريقة صناعتها.
ومما ذكره (وصفه) ابن بطوطة في رحلته جزيرة سيالن (هو االسم القديم لجمهورية سيريالنكا حاليًا) ،كما
وصف نهر النيل.
س :اقرأ النصين اآلتيين ثم أجب عما يليهما :مما جاء في وصف ابن جبير لدمشق:
شرق ،وهي خاتمة بالد اإلسالم التي استقريناها ،وعروس المدن التي
"دمشسق جنة المشرق ،ومطلع ُحسنِه ال ُم ِ
ّ
اجتليناها (رأيناها) ،قد تحلّت بأزاهير الرياحين ،وتجلت في حلل سندسية من البساتين ..منها ربوة ٌ ذاتُ
قرار
ٍ
س َم ْ
ضها كثرة ُ الماء حتى اشتاقت
ت أر َ
و َمعين وماءٍ سلسبيل ،تنساب مذانبُهُ انسياب األراقم بكل سبيل ... ،قد َ
ِّ
س ٌل بار ٌد وشراب{".
صالب (الصخور الصلبة)} :
ْ
الص ُم ال ِ ّ
الظما َء ،فتكاد تناديك بها ِ
اركض برج ِلك هذا مغت َ َ
ويصف البغدادي المجاعة التي حلت بمصر سنة (597هـ) ،فيقول:
الناس من زيادة النيل ،وارتفعت األسعار ،وأقحطت البالدُ ،وأشعر
"ودخلت سنة سبعٍ مفترسةً الحياة ،وقد يئس
ُ
أهلُها البِال (أي :أصابتهم المصيبة والزمتهم) ،وانضوى أهل السواد والريف إلى امهات البالد ،وانجلى كثسير
منهم إلى الشام والمغرب والحجاز واليمن ،وتفرقوا في البالد ... ،و ُم ِ ّزقوا كل َّ
ممزق ،ودخل إلى القاهرة ومصر
منهم ٌ
خلق عظيم ... ،ووقع المرض وال َم َو ُ
ف".
تان ،واشتد بالفقراء الجو ُ
والجيَ ِ
ع حتى أكلوا الميتات ِ
أ -وازن بين النصين من حيث :التأثر بالقرآن الكريم ،واللغة ،والجناس ،والسجع.
التأثر بالقرآن الكريم

النص األول

اللغة

الجناس والسجع

أورد قوله تعالى :تمتاز بعض مفرداته بالصعوبة وظف الكاتب بعض المحسنات
"اركض برجلك هذا (الصم ،الصالب ،مذانب ،البديعية كالسجع (استقريناها-
ْ
الرياحين-البساتين)،
اجتليناها،
س ٌل بار ٌد وشرابٌ " األراقم).
مغت َ
(المشرق
مثل:
والجناس
والمغرب).
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تأثر بقوله تعالى :اللغة سهلة والمفردات ذات عدم الميل إلى المحسنات البديعية.
معان سهلة بسيطة.
أحاديث
"فجعلناهم
ٍ
ومزقناهم كل ممزق"

س :ما الخصائص الفنية ألدب الرحًلت؟
ج -1 :يقتبس من اآليات القرآنية أو األحاديث النبوية الشريفة أو األشعار ،مثل ما ورد في نص ابن جبير" :وجاءنا
الموج من كل مكان ،وظننا أنّا قد أُحي َ
ط بنا".
 -2يعتني بالوصف وبذكر التفاصيل ،ومثال ذلك وصف ابن بطوطة الياقوت في جزيرة سيالن ،وفي وصف ابن
جبير رحلته إلى صقلية عن طريق البحر.
َّ
-3يميل إلى العبارات القصيرة المتناغمة ذات اإليقاع الموسيقي .ومثال ذلك" :فل ّما َج َّن اللي ُل اشتد تالطمه ،وصكت
صوف الريح".
ع
اآلذانَ غماغمه ،واستشرى ُ
ُ
ثانيًا :فن الرسائل في العصرين :األيوبي والمملوكي
س :علل ازدهار فن الرسائل في العصرين :األيوبي والمملوكي.
ج :بسبب عوامل سياسية ،واجتماعية ،وعلمية.
س :وضح العوامل السياسية التي أسهمت في ازدهار فن الرسائل في العصرين :األيوبي والمملوكي.
ج -1 :كثرة دواوين الدولة التي اقتضت الحاجة إلى ُكتّاب الرسائل لتسيير أمورها.
-2حاجة الحياة السياسية الرسمية التي عاشها السالطين واألمراء والجند من ِس ْل ٍم وحرب إلى استخدام الرسائل
إلصدار أوامر التعيين أو العزل أو توطيد العالقات مع البلدان األخرى وتحسين السياسة الخارجية.
س :وضح العوامل االجتماعية التي أسهمت في ازدهار فن الرسائل في العصرين :األيوبي والمملوكي.
علو منزلة ُكتّاب الرسائل عند السالطين والملوك ،حيث قاربت منزلتهم منزلة الوزراء وكبار القضاة.
جّ -1 :
-2اتخاذ الرسائل وسيلة تواصل اجتماعي ،فكانت تستخدم في التهنئة والمدح والتعزية والمواساة والشكر ،وغير
ذلك.
س :وضح العوامل العلمية التي أسهمت في ازدهار فن الرسائل في العصرين :األيوبي والمملوكي.
ج -1 :ديوان اإلنشاء (هو أحد أهم مكونات الجهاز اإلداري في الدولة ،يعنى بتنظيم العالقات الخارجية للدولة ،كانت
تحرر فيه الكتب التي يرسلها السلطان إلى الملوك واألمراء) وما وضع من شروط على من يريد الكتابة
صنعة له ،مع كثرة المكاتبات التي كانت تخرج منه أو تعود إليه من مبايعات وعهود ،وغير ذلك.
-2رغبة ال ُكتّساب في إظهار ثقافتهم وبراعتهم في الكتابة في فنون النثر المختلفة ومنها الرسائل.
س :من أشهر ُكتّاب الرسائل في العصرين :األيوبي والمملوكي؟
ج :القاضي الفاضل ،والعماد األصفهاني صاحب كتاب "خريدة القصر وجريدة العصر في ذكر شعراء العصر"،
ومحيي الدين بن عبدالظاهر ،وعالء الدين بن غانم.
 -1القاضي الفاضل (ت 596هـ)
عرف بالقاضي الفاضل؟ /أو ما اسمه؟
سّ ِ :
ج :هو أبو علي عبد الرحيم بن علي البيساني .أطلقت عليه ألقاب عدة منها" :محيي الدين" و"مجير الدين" و"القاضي
الفاضل" .درس العلوم الشرعية وديوان الحماسة ،وتعلم َّ
فن الكتابة ،وعمل في ديوان اإلنشاء زمن صالح الدين
األيوبي.
س :علل سيْر ُكتّاب الرسائل في عصر القاضي الفاضل على طريقته في الكتابة بوصفه أحد أعمدة ُكتّاب هذا الفن /أو
ع َّد القاضي الفاضل أهم أعمدة ُكتّاب الرسائل في العصرين األيوبي والمملوكي؟
لم ُ
ج :ألن ُكتّاب الرسائل في عصره ساروا على طريقته في الكتابة؛ فكانت رسائله وطريقته في الكتابة نهج الهداية
ل ُكتّاب العصرين :األيوبي والمملوكي ،ومح ِفّزة لهم على اإلبداع.
فائدة:
هناك نموذج – في الكتاب المدرسي المقرر صفحة  -56لرسائل القاضي الفاضل الديوانية التي كتبها في فتح بيت
المقدس على لسان صالح الدين األيوبي موجهة إلى الخليفة العباسي الناصر لدين هللا ،أرجو االطالع عليه.
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 -2محيي الدين بن عبد الظاهر
ف به /أو تحدث عنه.
عر ْ
سّ ِ :
ج :هو القاضي محيي الدين أبو الفضل ،ولد في بيت علم ودين .درس التاريخ والسير واألدب ،وبرع في الكتابة
النثرية ،وكثرت مؤلفاته ،منها" :الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر" ،و"تشريف األيام في سيرة الملك
المنصور".
تولى ديوان اإلنشاء في عهد الظاهر بيبرس وقالوون وابنه األشرف خليل .ومن رسائله رسالته التي كتبها في
فتح المظفّر قطر للشقيف (حصن مرتفع في لبنان يُصعد إليه من قرية أرنون) يصف فيها قوة جيش العدو بالبسالة
لتأكيد قيمة النصر الذي أحرزه المسلمون.
س :ما الخصائص الفنية للرسائل؟
ج -1 :تتأثر بالقرآن الكريم ،كما ورد في رسالة القاضي الفاضل" :فَ َع َرفَ ُه ْم في لَحْ ِن القول" ،وفي رسالة ابن
عبدالظاهر" :يقاتلون قيا ًما وقعودًا وعلى جنوبهم".
ً
سجال تاريخيًا ،كما في رسالة القاضي الفاضل في فتح بيت المقدس.
-2تؤرخ الرسالة ألحداث العصر ،فتعد
-3تكثر في الرسالتين المحسنات البديعية ،كالجناس (فأمكن النَّقاب أن يسفر للحرب النقاب) ،والطباق (واعتصم
بمنعتها ك ُّل قريب منهم وبعيد ،يقاتلون قيا ًما وقعودًا).
متولّج ،وغيرها) ،وأما ابن
سماك ،مرادع،
ِ
-4تمتاز رسالة القاضي الفاضل بغرابة بعض األلفاظ مثل (ال ِ ّ
ْ
ظهر صاحبِه
ظهره إلى
عبدالظاهر فقد مال إلى استخدام األلفاظ السهلة في رسالته (فك ْم من شجاعٍ ألصقَ
ِ
َ
ض َل ورامى).
وحامى ،ونا َ
واز ْن بين الرسالتين اآلتيتين من حيث الخصائص الفنية للرسائل في العصرين :األيوبي والمملوكي:
سِ :
وصف عالء الدين بن غانم في رسالة له إحدى القالع:
"ذاتُ أودي ٍة ومحاجر (مفردها محجر ،وهو المكان في الجبل يقطع منه الحجارة) ال تراها العيون لبعد مرماها إال
ُّ
يظن ناظرها إال أنها طالعةٌ بين النجوم بما لها من األبراج،
نزرا ،وال
شزرا ،وال
ينظر ساكنها العدد الكثير إال ً
ُ
ً
ُ
ْ
ْ
ُّ
ٌ
ولها من الفرات خندق يحفها كالبحر ،إال أن }هذا عذبٌ فراتٌ وهذا ِمل ٌح أجاج{".
ور َّد الناصر قالوون على محمود غازان الذي طلب منه الصلح برسالة منها:
خواص دولتك رجل يكون
س ُل إلينا من
ّ
"من س َّل سيف البغي قتل به} ،وال يحيق ال َم ْك ُر الس ِيّ ُ
ئ إال بأهله{ ،فير َ
عندكم ممن إذا قطع بأمر وقفتم عنده".
النص األول

النص الثاني

الخصائص الفنية
التأثر بالقرآن الكريم (هذا عب فرات وهذا ملح أجاج)
نزرا ،أبراج -أجاج)
استخدام المحسنات البديعية ،كالسجع
(شزراً -
ً
استخدام التشبيهات ومثالها :ولها من الفرات خندق يحفها كالبحر.
الدقة في الوصف.
التأثر بالقرآن الكريم (وال يحيق المكر السيئ إال بأهله)
تؤرخ الرسالة ألحداث العصر
وضوح المعنى وسهولة األلفاظ وصرامة األسلوب

ثالثًا :الخطابة في العصرين :األيوبي والمملوكي
س :علل :يُع ُّد ُّ
فن الخطابة في العصرين :األيوبي والمملوكي من أهم الفنون األدبية /بيّن أهمية الخطابة في هذين
العصرين.
ج :ألنه أسهم في الدفاع عن القيم الفاضلة ،وإقناع الجماهير بآراء وأفكار سياسية.
كبيرا من المعاني واألفكار؟
س :ما العوامل التي أسهمت في تنشيط هذا الفن وازدهاره ،ووفرت للخطباء مخزونًا
ً
والربُط (الربط :مالجئ الفقراء من الصوفية).
ج -1 :نشاط 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 سيما الخطابة السياسية والدينية.
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س :علل ازدهار الخطب السياسية والدينية في هذين العصرين.
ج :بسبب الغزوين :الصليبي والمغولي ،والظروف السياسية السائدة التي وفرت للخطابة السياسية والدينية دواعيها
ومحفزاتها.
س :من هو أشهر الخطباء في هذين العصرين؟
ج :ابن الزكي.
ف بابن الزكي.
عر ْ
سّ ِ :
ج :هو أبو المعالي محمد القرشي ،الملقب بمحيي الدين ،المعروف بابن زكي الدين ،فقيه خطيب أديب ،حسن اإلنشاء،
كانت له منزلة رفيعة عند السلطان صالح الدين األيوبي.
شهد فتح بيت المقدس فكان أول من خطب بالمسجد األقصى في الجمعة األولى بعد تحريره ،وتع ّد هذه الخطبة
مدونٌ في الكتاب المقرر بعض من هذه الخطبة ،أرجو االطًلع عليها).
أنموذ ًجا للخطب الدينية( .مًلحظةّ :
س :ما الخصائص الفنية ألسلوب ابن الزكي؟
ج -1 :تبرز العاطفة الدينية فيها خاصة عند التمثل بالقرآن الكريم.
-2تتأنق في اختيار األلفاظ الواضحة ذات المعاني السهلة.
سا موسيقيًا ،ومثال
-3توظف الصور البيانية والمحسنات البديعية كالسجع والجناس وما يضفي على الخطبة جر ً
ومنز ٌل به ينزل األمر
ومقصد األولياء ،ومهبِط الوحي،
مقر األنبياء،
السجع ما ورد في العبارات" :وهو ُّ
ِ
ِ
والنهي" .أما الجناس فمثل (استرداد هذه الضالة من األمة الضالة).هـ)،
س :اقرأ النص اآلتي من خطبة البن منير االسكندراني ،ألقاها بعدما ملك التتار الشام سنة (658هـ) ،ثم استخرج منها
ما يناسب من الخصاص الفنية للخطبة.
"الحمد هلل الذي يرحم العيون إذا دمعت ،والقلوب إذا خشعت ... ،الموجود إذا األسباب انقطعت ،المقصود إذا
ٌّ
وحق لها إذا و ِسعت ،وس َع ْ
ت إلى طاعته السماوات
األبواب امتنعت .. ،فسبحان من وسعت رحمته كل شيء،
عا أو َك ْر ًها{ فأطاعت وسمعت  ،...أيها الناس ،خافوا هللا تأمنوا في ضمان وعده
واألرض حين قال }ائتيا طو ً
ي"
ي ،وال تخافوا الخلق وإن كنزوا؛ فإن الخوف منهم شركٌ خف ّ
الوف ّ
عا أو كر ًها) ،والعاطفة الدينية تبرز فيها بوضوح.
ج -1 :التمثل بالقرآن الكريم (ائتيا طو ً
-2تتأنق في اختيار األلفاظ السهلة (سبحان من وسعت رحمته ،يرحم ،الموجود ،المقصود ،ضمان وعده).
-3توظف المحسنات البديعية كالسجع (دمعت -خشعت ،وفي -خفي) ،والطباق (خافوا -تأمنوا).
رابعًا :التأليف الموسوعي في العصرين :األيوبي والمملوكي
عرف الموسوعة.
سّ ِ :
ج :الموسوعة كتاب يجمع معلومات شتى من العلوم والمعارف في مختلف ميادين المعرفة ،أو ميدان منها ،مرتبة
ترتيبًا هجائيًا.
س :متى كانت بدايات التأليف الموسوعة؟
ج :بداية التأليف الموسوعي ظهر في العصر العباسي في القرن الثالث الهجري ،فظهرت بعض المصنفات ذات
االتجاه الموسوعي مثل كتاب "الحيوان" للجاحظ ،و"األغاني" ألبي الفرج األصفهاني ،وغيرهما.
س :اذكر العوامل التي كان لها تأثير في نشاط التأليف الموسوعي في العصرين :األيوبي والمملوكي.
ج -1 :الغزو الصليبي والغزو المغولي وما أحدثاه من تدمير ثقافي وفكري لمقدرات األمة اإلسالمية في العراق
والشام ،األمر الذي ألهب غيرة علماء األمة على حضارتها وتاريخها وتراثها ،فحثت الخطى وألفت
الموسوعات لتعويض ما ُخ ِسر (س :بيِّن دور الغزو الصليبي والغزو المغولي في ازدهار الموسوعات في
العصر المملوكي .ج :ما أحدثاه من تدمير ثقافي وفكري لمقدرات األمة اإلسالمية في العراق والشام ،األمر
الذي ألهب غيرة علماء األمة على حضارتها وتاريخها وتراثها ،فحثت الخطى وألفت الموسوعات لتعويض ما
ُخ ِسر) (س :علل قيام علماء األمة بحث الخطى على تأليف الموسوعات .ج :بسبب غيرتهم على حضارة األمة
وتاريخها وتراثها فقاموا بتأليف الموسوعات لتعويض ما ُخ ِسر).
-2ديوان اإلنشاء وما يتطلبه من موسوعية المعرفة لدى كل من يعمل فيه .فقد وجب على العاملين فيه أن يكونوال
على دراية بالعلوم الشرعية والتاريخ واألدب ...إلخ (س :بيِّن دور ديوان اإلنشاء في ازدهار الموسوعات في
العصر المملوكي .ج :يتطلب ديوان اإلنشاء موسوعية المعرفة لدى كل من يعمل فيه .فقد وجب على العاملين
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فيه أن يكونوال على دراية بالعلوم الشرعية والتاريخ واألدب ،)...وال عجب أن أشهر ُكتّاب الموسوعات كانوا
رؤوساء لهذا الديوان أو ُكتّابًا فيه كالقلقشندي ،وصالح الدين الصفدي ،والمقريزي وغيرهم.
-3انتشار المكتبات الضخمة التي أُوقِ ْ
فت لخدمة طلبة العلم وحوت نفائس الالكتب والمخطوطات؛ األمر الذي أتاح
المجال لتنوع المعارف وكثرتها ،ومن ثم التأليف الموسوعي( .علل :تنوع المعارف الموسوعية وكثرتها
والتأليف الموسوعي .ج :بسبب انتشار المكتبات الضخمة التي أُوقِ ْ
فت لخدمة طلبة العلم وحوت نفائس الكتب
والمخطوطات).
-4استقطاب مصر والشام للعلماء المهاجرين من أقطار أخرى كاألندلس والهند والعراق وغيرها (س :بيِّن دور
هجرة العلماء في ازدهار الموسوعات في العصر المملوكي .ج :استقطاب مصر والشام للعلماء المهاجرين من
أقطار أخرى كاألندلس والهند والعراق وغيرها ،وقد كان لهذا التمازج كبير األثر في قيام نهضة علمية وأدبية
متميزة في مصر والشام على وجه الخصوص) ،ومن أمثلتهم ابن خدلون مؤسس علم االجتماع ،وابن
البيطارالمالكي أشهر علماء العرب في الصيدلة ...وغيرهما .وقد كان لهذا التمازج كبير األثر في قيام نهضة
علمية وأدبية متميزة في مصر والشام على وجه الخصوص.
س :ما أشهر الموسوعات في العصرين :األيوبي والمملوكي؟
ج -1 :الوافي بالوفيات :لصالح الدين الصفدي ،وهو من أوسع كتب التراجم ،ويقع في نحو ثالثين مجلدًا.
-2غرر الخصائص الواضحة وعرر النقائص الفاضحة :لجمال الدين الوطواط ،وهو كتاب يقع في ستة عشر بابًا،
يشتمل كل باب منها على ستة فصول ض ّمنها مختارات من النثر والشعر.
-3نهاية األرب في فنون األدب:لشهاب الدين النويري ،وهي موسوعة تقع في ثالثين مجلدًا قسمت خمسة أقسام:
السماء واآلثار العلوية ،واألرض والمعالم السفلية ،واإلنسان وما يتعلق به ،والحيوان الصامت ،والنبات،
والتاريخ من بدء الخليقة إلى عصره.
-4مسالك األبصار في ممالك األمصار :البن فضل هللا العمري ،وهو كتاب يقع في أكثر من عشرين جز ًءا حافلة
بالفوائد القيمة والمعلومات الواسعة في التراجم والتاريخ والجغرافية.
سيَر أعًلم النبًلء :للذهبي ،وهو كتاب ضخم يقع في ثالثين مجل ًدا في تراجم الرجال واالعالم.
ِ -5
-6صبح األعشى في صناعة اإلنشا :ألبي العباس القلقشندي ،وهو كتاب ضخم يحتوي مقدمة وعشر مقاالت في
فضل الكتابة وصفات الكتّاب ،والتعريف بديوان اإلنشاء وقوانينه ،وتاريخ الكتابة وتطوراتها ،وأنواع المناصب
من رجال السيف والقلم  ...وغير ذلك.
ً
فصال في وصف الطبيعة واألخالق واألدب
صبا :لبدر الدين الحلبي ،وهو كتاب يقع في نحو ثالثين
-7نسيم ال َّ
وغيرها.
س :ص ِنّف الموسوعات التي درستها إلى :موسوعات التراجم ،وموسوعات األدب ،وموسوعات الطبيعة والجغرافيا
والتاريخ.
موسوعات الطبيعة والجغرافيا والتاريخ
موسوعات األدب
موسوعات التراجم
نهاية األرب في فنون األدب
غرر الخصائص الواضحة
الوافي بالوفيات
مسالك األبصار في ممالك األمصار نهاية األرب في فنون األدب مسالك األبصار في ممالك األمصار
صبا
سير أعالم النبالء
صبح األعشى في صناعة نسيم ال َّ
اإلنشا
نسيم الصبا
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