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الوحدة األولى قضايا أدبية
األدب في العصر األندلسي

الشعر االندلسي
أوال  :شعر وصف

الطبيعة (يحفظ الطالب  5أبيات من شعر وصف الطبيعة)

س -1ما أثر البيئة األندلسية على األدب األندلسي ؟
سميت
جمال الطبيعة  ،وتنوع التضاريس  ،واعتدال المناخ وغزارة المياه وخصوبة األرض  ،و ُ
األندلس ب (ج ّنة هللا على أرضه) و ( الفردوس المفقود)
قضايا من الشعر في العصر األندلسي
س -2وضح  :تطور مضامين الشعر وأساليبه في العصر األندلسي .
،وتنوع تضاريسها  ،عاش الناس
نتيجة كثرة األحداث السياسيّة وتنوعها  ،وجمال البيئة األندلسيّة
ّ
حياة حريّة وانفتاح واندماج بالثقافات األخرى .
س -3اذكر أهم أغراض الشعر في العصر األندلسي .
 .1وصف الطبيعة .
 .2شعر رثاء المدن والممالك.
 .3شعر المرأة .
 .4ال ّ
شعر االجتماعي .

أوال  :شعر وصف الطبيعة :
س -4علل  :استأثرت الطبيعة باهتمام الشعراء األندلسيين وازدهارالشعر .
وتنوع تضاريسها واعتدال مناخها وغزارة المياه وخصوبة األرض .
لجمالها ّ
س -5اذكر أبرز مظاهر وقضايا وصف الطبيعة في األندلس .
 .1وصف البيئة األندلسية على نحو عام ،وبيان محاسنها والتغني بجمالها ،يقول ابن سفَر
ال َمرينِي متغنيًا باألندلس :
وال يـفـ ــــاري فـ ــــيها الـ ــــقلب سـ ــــراء
ـــــدلس تـ ـــــلتذ نـ ـــــعماء
فـ ـــــي أرض أنـ
ت
الو ْ
ص ـ ْنعَا جء
ـــــار جر ُْيَت ج َهـــــا
ش ـي ِ َ
ْـــــف ال يجـــــب ِْه ج األ َ ْب َ
َو جك ـ رل َر ْو ت
َو َكي َ
ض ِب َهــا فِــي َ
ص َ
َوال َخـــ ر
ـز َر ْو َ
ضــ ـت ج َها َوالــ ـد ررر َحصْــ ـبَا جء
ســـــ ج ت ج ْربَت ج َهــــــا
الم ْ
ار َهــــــا فِضاــــــة َو ِ
أ َ ْن َه ج
فـريـ ــــدةً وتـولـ ــــى مـ ــــيزها الـ ــــما جء
قــد جميــزت مــن جهــات األرض حــين بــدت
والـ ــطير يـ ــشدو ولـ ــإغصان إصــغا جء
ب
لـ ـــذا يـ ـــبسم فـ ـــيها الزهـــر مـــن طـــر ت
سمين ،يقول
 .2وصف الحدائق والرياض والزهور كالنرجس واألقحوان والسوسن والبهار واليا َ
ابن الناظ ِام األندِلسي واصفًا زهر البهار:
ســـكًا ج
ـــب
ع َـ
طلوعجهـــا َ
َوقَــــ ْد بَــــدَتْ ل ْلبَهــــار أ َ ْل ِويَـــــ ــــة
ت َ ْعبَـــ ج
قم ْ
ج ج
ــب
ســـ ـ ها فضـــــة جم َو ِرقَـــــــ ـــــة
تجشْــ ِـر ج
جرُو ج
ـورا عجيونجهـــا ذَ َهــــ ـ ج
ي نــ ً
ْـــو أ َ
ِمــ ْ
ـب
ـن ســـا ِئ ِر الناــ ْـو ِر َ
ف ِبـــ ِه
ع ْ
الريـــاض حـــ ا
فَه َ
ســكَر لَ ِجــ ج
ج
ميـــر ِ
2

صحفي في وصف سوسنة:
ويقول َج ْعفَر ال جم َ
س ـنَة قَــــــ ْد ِبــتر أ َ ْلث ج جمهــا
س ْو َ
ب َ
يــا جر ا
ــط جمبْــ َيض َجوا ِنبجهــا
س ِ
الو ْ
جمصــ فَ ارةج َ

غ ِيـ جر َ
َومـ ا َلهــا َ
سـ ِمـ ْ
ـن ريــق
ط ْعـ ِـم الم ْ
وي
َكاَناهـــا عاشــ ق فــ ـــي ِحجْـ ـ ِ
ــر َم ْعشــ ِ

صف المائيــات  ،كاألنهار والبحــار والسواقي والبــر  ،يقول ابن َح ْمديس الصقلــي واص ًفا
 .3و ْ
نافورة ج
األجسود في ساحة قصر الحمراء ،والماء يتدفق من أفواهها :
تركـــت خريـــر المـــاء فيـــه زئيـــرا
وأذاب فــــــي أفواههــــــا البلــــــورا
فــي الــنفس لــو وجــدت هنــا مثيــرا
نــــارا ً وألســــنها اللــــواحس نــــورا

وضـــراغم ســـكنت عـــرين رئاســ تة
فكأنمـــا غشـــى النضـــار جســـومها
أســــد كــــأن ســــكونها متحــــر
وتخالهـــا والشـــمس تجلـــو لونهـــا

 .4مناجاة الطبيعة وبث الهموم والمشاعر إليها وج ْعلها تشار الناس أفراحهم وأتراحهم ،يقول
ابن َخفا َجة مخاطبًا الجبل:
َــن َ
يجطا ِو جل أ َ َ
َوأَرع َ
ب
س ِ
عنان ال َ
ـار ِ
ماء بِغــــــــ ِ
ــال الذجُابـــــــ ــ َ ِة بــا ِذ ت
طم ِ
ويــــزحم لــــيال شــــهبهج بالمناكــــب
يســد مهــب الــريح مــن كــل وجهــ تة
ـــور علـــى َ
هـــر الفـــال ِة كأنـــهج
ب
طـــوا َل الليـــالي جمف ِكـــر بالعواقِـــ ِ
وق ج ت
ظ ِ
ب
صــامت
س
أَ َ
ِ
فَ َحــ ادثَني ليــ جل ال ج
صــختج ِإلَي ـ ِه َو َ
هــو أَخـ َ
ســرب ِبال َعجـ ــا ِئ ِ
ـر ج
س -6اذكر الخصائص الفنية لشعر وصف الطبيعة .
 .1يستخدم التشخيض ،وذلك بإبراز الطبيعة في صور شخوص ح ّية وبث الحياة فيها ،فابن سفر
المريني جعل الزهر يبسم من الطرب وأغصان األشجار تصغي إلى شدو الطير ،وخاطب ابن خفاجة
الجبل كانه إنسان.
 .2يبتعد عن األلفاظ الغريبة ،وينحو إلى المعاني السهلة الواضحة المستمدة من البيئة األندسية
التي تكثر فيها مظاهر الطبيعة الخالبة من :أنهار ،و أشجار ،وورود ،وغيرها.
 .3يتصف بدقة التصوير وجماله ،كما في وصف زهر البهار البن ال َّن ّ
ظام األندلسي ووصف
نافورة األسود البن َح ْمديس الصقلّي.

ثانيا  :شعر رثاء المدن والممالك

(يحفظ الطالب  5أبيات من شعر رثاء المدن والممالك)

س -1علل  :توسع شعراء األندلس في رثاء المدن والممال حتى أصبح غرضا شعريا قائما بذاته .
ظهر رثاء المدن والممالك بعد حالة الضعف واالنقسام التي شهدها الحكم اإلسالمي في عصر ملوك
الطوائف ،والتقلبات السياسية  ،واشتداد المواجهة بين المسلمين وأعدائهم ،وسقوط المدن والممالك.
س -2بين مظاهر وقضايا شعر رثاء المدن والممال .
خراب ودمار ،وما نزل بأهلها من كرب وضيق ،يقول ابن خفاجة
 .1تصوير ما ح ال بالمدن من ِ
في رثاء مدينته الجميلة َبلَ ْنسية التي سقطت عام 488هـ:
ومحــــا محاســــن البلــــى والنــــار
طـــــال اعتبـــــار فيــــ واســـــتعبار
وتمأضتتتتتتت بأراب تتتتتتا ا تتتتتتدار
ـار
ت أنـــ ـ ِ
ال أنـــ ـ ِ
ـديار ديــــ ج
ت وال الــــ ج

عاثتتتتتتت باتتتتتتا ك العتتتتتتدا يتتتتتتا ار
ابتتتتتتك نتتتتتتا ر
وإذا تتتتتتتر بتتتت ت
أرض تقاذبتتتتتتت الأطتتتت ت ب تتتتتتا
ان بتتت ع ََر َ تتتاصت َ ا
َك َبَتتتتَ يَتتت َد ال َحتتت َدث َ ص
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ابن اللاـبانَة في رثاء دولة بني عَباد في
 .2الموازنة بين ماضي المدن وحاضرها ،يقول ِ
سقوطها:
بين حال المدينة أيام حكم ال جم ْعتَمد بن عَباد وبعد ِ
إشبي ْل َية مقارنًا ِ
علَــــــى البَ َها ِليــــ ـ ِل ِمـــــ ْ
عباــــــا ِد
ـاء َ
َ
ـن أ َ ْبنَـــــ ِ
ض ِمــــــ ـ ْن جه ْم ذَاتَ أ َ ْوتَــــــــا ِد
َوكَانَــــــ ـ ِ
ت ْاأل َ ْر ج
فــــاليوم ال عــــاكف فيهــــا وال بــــاد
فـــي ضـــم رحلـــ واجمـــع فضـــله الـــزاد

ـح َ
ســ ـ َما جء بِ ْ
غــــا ِد
ت َ ْب ِكــــي ال ا
مــــز تن َرائِـــ ت
علَـــى ا ْل ِجبَـــا ِل الاتِـــي جهـــداتْ قَ َوا ِعـــ جد َها
َ
وكعبــة كانــت االمــال تعمرهــا
يا ضـيف أقفـر بيـت المكرمـات فخـذ

 .3ذ ْكر أس َباب الهزيمة من ضعف المسلمين وانقسام َهم ،وابتعادهم عن تعا ْليم الدين الحنيف،
الطوائف بسبب سوء تدبيرهم :
يقول ابن الجد في وصف ما آل إليه حال ملو ِ
ِ
صا َبتْـ ـــــ جه ْم ِبأ َ ْن َد ـلج
ــــوء الَ ت ج ْب ِقــــي َوالَ ـت َ ــــ َذ جر
ـــــس
أ َ َرب الم ـلج ـــــجو َ أ َ َ
س ِ
ــــر ال ر
ت
د ََوا ِئ ج
ســـفا ً فَ َمـــا شَــ َع جروا
ـرب لَ جه ـ ْم َتحْ ــتَ ال ـ رد َجى قَ ـدَر
ـوب ِبــأَن جج ِم ِه ْم َخ ْ
نَــا جموا َوأ َ ْ
َهــ َ
سـ َ
 .4االستنجاد بالمسلمين واستنهاض هممهم ودع ِوتهم إلى نصرة إخوانهم :يقول ابن َاألَبار
القجضا ِعي بعد سقوط مدينة بَلَ ْنسيَة ،وقد أرسل إلى أبي زكريا بن حفض سلطان تونس
مستنجدًا لنصرة األندلس:
إن الاتتتتبيس إلتتتتا م سات تتتتا ر تتت تتتتا
ب تتتز يتتتزع م تتتك عتتتز ال صتتتر م ماتتتا

أ رك بأي تتتتك هللايتتتتس ـ أندلاتتتتت تتتتا
و ب ل ا من عزيز ال صرما ال مات

ِي أشهر ما قيل في رثاء المدن والممال ْفي األندلس؛ فهي ال
ولعل نونية أبي البَقاء الر ْند ْ
ترثي مدينة بعينها كالنماذج السابقة بل ترثي األندلس في مجموعها مد ًنا وممال  ،وتعبر عن تجربة
حقيقية عاشها الشاعر ،وبدأها بحكمة عامة ،ثم صور ما حل باألندلس من خطوب جليلة  ،يقول في
نونيته:
تيس صإناتتتان
تتس شَتت ءذ صإذا متتا تَتتز نقصتتتتتتتتتت تان
ب ال َعتت ص
بَتتتُ ي َت ت ر صبطيت ت ص
صلك ص
َمتتتن َتتترَ َس َمتتتن تتتا َءت أَسمتتتان
ص تت َ ا متت ر كَمتتا شا َدت تتتتتت تا َوع
ع تتتا تتتا ذع لَ تتتا شتتتان
َوب َيتتتدوع َ
ع تتا أ َ َ تتتتتتت ت ذد
َو َتت صه صَ التتدار ب تبقتت َ
كَما َ كا عَن َهللايا صع ال َ
يتِ َو َت ان
تار متتا كتتانَ صمتتن م تتكذ َو صمتتن َم تتكذ
ط ص
َو ت َ
تان َماتتتتتترات َوأ َ تتتتتتزان
عتتتتتتتتت تة
بَستتتاُصا التتتد صر أَنتت اع م َ َ
َو صل َزمتتتتت ص
ـالم ســـلوا جن
ث ســــــلوان يجســــــهلها
َو ِلل َحــــــوا ِد ِ
اإلســ ِ
َومـــا ِلمـــا َحـ ـ ال ِب ِ
ـدهر نســيا جن
تلـ ـ المصـــيبةج أنســـتْ مـــا تقـــدمها
ومــا لهــا مــع طــو َل الـ ِ
جــــور و ج
طغيــــا جن
أحــــال حــــاله ْم
عـــزه جم
قـــوم بعـــ َد
يـــا مـــن لذلـــ ِة
ت
ج
ِ
س -3بين الخصائص الفنية لشعر رثاء المدن والممال .
 -1يتصف بحرارة العاطفة وعمق ال ّ
شعور باألسى والحزن عند الحديث ع ّما ح ّل بالمـدن
والموازنة بين ماضيها وحاضرها.
 -2تغلب عليه النزعة الدينية والحكمة النابعة من التجارب المريرة ،ويتجلّى ذلك في أبيات أبي
البقاء الرندي حين يتحدث بحكمة عن تداول األيام وتب ّدل الحال وتقلّب ّ
الزمان.
سر والتفجع.
 -3يكثر من استخدام أساليب اإلنشاء الطلبي ،مثل  :النداء ،واالستفهام للتح ّ
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س -4علل  :يتصف شعر رثاء المدن والممال بحرارة العاطفة :
ّ
يصور واقعا مؤلما .
سب بل
ألن الشاعر صادق في ما يقول وال يريد التّص ّنع أو التك ّ
ّ

ثالثا  :شعر المرأة في األندلس :

(يحفظ الطالب  5أبيات لشعر المرأة في األندلس)

س -1بين مكانة ب المرأة ب ا ندلس.
 .1نُضار بنت أبي حيّان  :عالمة في اللغة والنحو والتفسير .
ّ .2
وّلدة بنت المستكفي  :تجمع األدباء لدراسة الشعر ونقده .
 .3مريم أم إسماعيل وأسماء بنت غالب  :لهما نفوذ سياسي .
س -2اذكر أش ر شاعرات ا ندلس .
الركونية وتَميمة بنت يوسف .
حمدة بنت زياد المؤدِّّب  ،وح ّ
سانة التَّميميّة  ،و َحفصةً َّ
س -3اذكر ا غراض الشعرية ال نظمت بي ا المرأة ا ندلاية .
 .1المدح  :للتعبير عن مشاعر الودّ واإلخالص ،أو من أجل تحقيق رغبة ذاتية مثل رفععع المععة أو
سانة التَّميميّة في مدح الحكم بن الناصع ر بعععد أن حقععق طلبهععا ورفععع
طلب نجدة ،ومن ذلك قول ح ّ
المتها:
ـر النـــاس مـــأثرةً
الهشـــا َمين خيــ ج
ابـــن ِ
ْ
ـوغى أثنـاء صـ ْعـدَتــــ ـه
إن َهز يِ ْو َم الـ َ
ـو َرب نَســـبًـ ـا
قجـ ْل
ـر الـ َ
لإلمام أيـ ـا َخــ ْـي َ
ِ
َج اودْتَ َ
س ال ر
ظال َمـةَ لـي
طبْعـي َولَـ ْم ت َ ْـر َ
عاطـفَــــةً
فـ ـإ ْن أَقَـ ْمـــتج فَـفـــي نجـ ْعـمـــا َ
ِ

ـع يومــــا ً لـــــروا ِد
وخيـــــر جمنت َ َجــــ ت
روب ا َنابيبَهــا مـ ْ
فرصـ ا ِد
ـن صـ ترف ْ
جمــقـابَ ً
ـــال بَــ ْيـ َ
ـــن آبــــاء َوأجْ ــــــدا ِد
ـح غـ ـا ِد
فَـهـا َ فَـسـ ـ جل ثَـنـ ت
ـاء رائِـ ت
َو ْ
إن َر َح ْلـــتج فَقَـ ـــ ْد َز او ْدتَنـــي زادي

عا دقيقًا حين جلست تتفيأ
 .2الوصف  :وصفت حمدة بنت زياد المؤ ّدِّب (وادي آش) وصفا بار ً
ظالله وتبدو الحصى فيه كأنه -لصفائه -جواهر ،فتظن الحسان الناظرات فيه كأن عقودهن
انفرطت فيه فيسرعن إلى تلمس عقودهن ،تقول:
ــاء وا تد
الر ْمـضــــــــ ِ
َوقـ ــانا لَـ ْفـ َحــــ ــةَ ا
علَـيْنــــ ـــا
ح ـــنا َ
َحلَ ْلنـــا د َْو َحـــــــــ ـــهج فَ َـ
شفَـنـــــــ ــا عَلــــــ ــى َ
ظـ َمــ ـأ جزالال
أر َ
َو ْ
ش ْمس أَنـ ـــى وا َج َهـتْـــ ـــنا
يَصــــ ـــ رد الـ ـــ ا
ــرو ج َحسـ ــا ج حا ِلـيَـ ــةَ العَــــــــ ــذارب
يَ ج

ث العَمــي ِم
سقـ ــا ج جمـض ِا َـ
ــف الـ ــغَ ْي ِ
ع ج
ــم
جح ـنج ا
ــو ال جم ْرضعـ ــات عَلــى ا ْلفَـطيـ ِ
ــيم
ب ال ا
سقـ ِ
ــر رد الـ ــرول ِل ْلـ ـقَ ــ ْل ِ
يَــــ ج
ــم
فَـيَـحْ ـ ججـ ـبج ـــها َويَـ ـ ـأذَ جن ِللناسيـــــ ـ ِ
ـيم
س جانِـ ـ َ
ــب ا ْل ِعـ ْـق ـــ ِد الناظــ ِ
فَـ ـت َ ـــ ْل َم ج

 .3الفخر  :افتخرت المرأة األندلسية  -خاصة من كانت مقربة من الملوك واألمراء والوزراء -
بحسبها ونسبها وجمالها وعفتها ومهاراتها ،فالفخر متنفس لها للتعبر عن كبريائها والمباهاة
بنفسها .قالت تَميمة بنت يوسف مفتخرة بنفسها وأنه يصعب الوصول إليها أو أن تنزل هي من
مكانها السامي:
فَعَ ِز الفجُا َد عَزا ًء َجميـــــال
ستَطي َع إلَ ْي َ النرزوال
َولَ ْن ت َ ْ

ماء
س ِ
س َم ْ
س َكنجها في ال ا
ي الش ْم ج
ِه َ
ستَـطـي َع إلَـيْـ ِه الصعــــــو َد
َولَ ْن تَـ ْ
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ومن ذل افتخار َحفصة الرركونية بخطها حين سألتها امرأة من أعيان غرناطة أن تكتب لها شيئ ًا
بخطها فكتبت اإليها:
غضي ججفونَ ِ عَما َخ ا
ج
طهج قَ َلمي
َــــر ِم
يا َرباةَ ال جح ْ
س ِن َب ْل يا َرباةَ الك َ
الو ِد جم ْن ِع َمــــــــةً
ديء ال َخ ِط َوال َك ِل ِم
ال تاحْ فجلي بِ َر ِ
ت َصفاحي ِه بِلَحْ ِظ ج
س -4عدد الخصائص الفنية لشعر المرأة األندلسية .
 -1جاء 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 ّدِّب حين وصفت (وادي آش) وشبهت ظالل
األشجار في الوادي بحنو األم المرضع على طفلها الفطيم ،وكما في أبيات تميمة بنت يوسف
التي شبهت فيها نفسها بالشمس.
********************************************************************************
خامسا  :الشعر االجتماعي في األندلس ( :يحفظ الطالب  5أبيات من الشعر االجتماعي)
س -1ب َم امتاز المجتمع األندلسي إبان الحكم العربي ؟
بالتنوع الثقافي والتفاعل االجتماعي ،حيث تألف من عناصر مختلفة األعراق واألديان ،وقد
ً
تفاعال عميقًا .
تفاعلت هذه العناصر
س -2على ماذا قامت سياسة حكام األندلس ؟
على التّعايش والتّسامح ،واحترام مكونات المجتمع األندلسي.
س -3ما المظاهر والقضايا التي تناولها الشعر االجتماعي ؟
 .1تصوير عادات األندلسيين وتقاليدهم في األفرال واألترال ،مثل خروج الناس لمراقبة هالل
مري :
العيد وفرحتهم الغامرة بذل وتبادل التهاني  ،يقول أبو الحسن بن هارون الش ْنت َ ِ
ت ثَانِ َيـــــة
يَـــــا لَ ْيلَـــــةَ ا ْل ِعيـــــ ِد عجـــــ ْد ِ
س يَ ْن ج
ـــــر َ
ون إِلَـــــى
ظ ج
إِ ْذ أ َ ْقبَـــــ َل الناـــــا ج
ي بَــــــ ْل
فَقج ْلــــــتج الَ جم ُْ ِمنًــــــا بِقَ ْ
ــــــو ِل َ
صــــ ْـو جم فِـــــي ِهالَ ِلكجـــ ـ جم
ـر ال ا
بَـــ ـ ْل أَثاــــ َ

جــــر
َوعَــــا َد إِحْ َ
ســــانج ِ الاــــذِي أ َ ْذك ْ
ِهالَ ِلــــ ِ النِ ْ
ــــاحالً أَصْــــفَ ْر
ضــــ ِو نَ ِ
جمعَ ِرضًــــــــا ِل ْلكَـــــــالَ ِم الَ أ َ ْكثَـــــــ ْـر
َهــ ـذَا الاــ ـذِي الَ يَكَــــا جد أ َ ْن يَ ْظ َهـــ ْـر

 ويقول ابن زيدون مهنئ ًا حاكم قرطبة أبا الوليد بن َجهْور بالعيد:ي الضحى ِم ْنهج َوت َ ْندب األصائل
تَرو ج
عـام ـ َ قا ِبـ ـ جل
ِـ
فَبجشرا َ ألـف َبـ ْـع ـ َد

هنيئ ًــا َلــ َ العيــ جد الاــذي ِبــ َ أصــ َب َحتْ
تَلَقـــا َ ِبالبجشـ ـ رب َو َحيـــا َ ِبا ْل جم ْـــــ ـــنى

 ومــن عــادات األندلسيين لبــس الثياب البيضـاء في األتــرال واألحزان ،يقــول أبو الحسنالح ِصري :
إذا كــــ َ
صــــواب
ـاس حـــــزن
ـان
ـدلس فــــذا مــــن ال ا
ج
بأنـــ ت
البيـــــاض لبــــ َ
ب
ـاض شَــــيبي
ألــــم تَرنِــــي لبســــتج بيـــ َ
ألنـــي قـــد َح ِزنـــت عـــل الشاـــبَا ِ
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 .2مشاركة المسيحيين في األندلس مناسباتهم ،ومنحهم حرية العبادة وإقامة الكنائس .ومن
أعياد المسيحيين التي جيحتفل بها يوم ميالد السيد المسيح (عيد النيروز) ،وعيد ال َع ْنصرة
َ
حسان بن
(المهرجان) ،وهو يوم ميالد سيدنا يحيى بن زكريا عليهما السالم ،يقول الشاعر
أبي عبدة في عيد اِلعَ ْنصرة :
َ
الم ْهرجـــــ َ
غــــداةَ بكــــى المـــ ْـز جن واســــت ْعبرا
ـان قــــــد استَبشَــــــرا
أرب ِ
ســـــندس ْ
األخ َ
ـــــرا
ض أ َ ْف َوا ـفَ ــــــــــ َها
و جج ِللَـــــ ِ
ســـــــــ ْـر ِبلَتْ األ َ ْر ج
ت ال ج
َو ج
ض َ
و َهـــــــ ا
فَ َ
ســـــ َ والعَ ْـن ـــــبَرا
ــرها
ـــــوعَتْ الم ْ
ض ا
ـز الـ ــــــــريال صنَا ِبيـ ــــــ َ
ـــــاس أ َ ْل َ
ت َ َهـــــادب بـــــه النا
ــرا
طـــــافَهم
و َ
ســـــا َم ال جم ِـق ـــــ رل ِبـــــه ال جم ْكثِـ ـــ َ
ج
 .3وصف المهن التي يعمل بها الناس ،وتصوير معاناتهم ،كقول ابن سارة األندلسي مصو ًرا
كساد حرفة ال ِوراقَة :
أوراقجهـــــا وثِمارهـــــا الحرمـــــا جن
ي أنكــــد حرفــــ تة
أ امــــا الوراقــــة فهْــــ َ
تكســـو العـــراةَ وجســـمها عجريـــا جن
شــــبهتج صــــاحبَها بصــــاحب إبــــر تة
 .4وصف مظاهر التطور العمراني كالقصور والمساجد والكنائس ،يقول ابن وهبون في وسف
قصر الزاهي في اشبيلية :
كَمـــا َو ِســـ َع ال َجاللَـــةَ َوال َكمـ ـــاال
ســــنًا
ســــنًا َو جح ْ
َو ِللزاهــــي الكَمــــا جل َ
ـن ال يجحـ ــــا ج
يجحــــا ج
ً
َول ِكـــ ْ
ط بِـ ــــ ِه َجمـــ ــــاال
ــــوال
ط بِشــــ ْك ِل ِه ع َْرشــــا َوطـ
س ِن ْ
َو جم ْختـــال ِم َ
اختِيـــاال
ط ـ ْو ِد ثَبْــــ ـــت ًا
ـن ال اـ
ـــن الـ ـــ جح ْ
َوقـــور ِمثْـ ـ َل جر ْكــ ِ
ــر َوال ِهـــ ــــالال
ــو ْب
َوال ش ْم ً
فَمــــا أَبْقــــى شـــ هابًا لَـــ ْم يجصـ ــ ا
ســــا تجـنيـ ــ ج
س -4اذكر الخصائص الفنية للشعر االجتماعي في األندلس .
 .1جاء في معظمه مقطوعات شعرية قصيرة ،وال سيما عند وصف المهن وتبادل التهاني.
سهلة واأللفاظ االجتماعية السائدة في المجتمع األندلسي ،مثل :ليلة العيد
 .2يوظف اللغة ال ّ
،والنيروز ،والمهرجان ،وال ِّوراقة.
 .3يميل إلى المعاني البسيطة ويوظف الصور الشعرية السهلة ،كتشبيه صاحب ال ِّوراقة باإلبرة
ً
نحيال.
صوم في الهالل حتى غدا
التي تكسو الناس ،وأثر ال ّ
=====================================================
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قضايا من النثر في العصر األندلسي
س -1بم تأثر األدب في األندلس ؟
تأثر باألدب في المشرق العربي وباألدباء أمثال  :الجاحظ وابن المقفّع وابن العميد .
س -2ما المقصود بالرسائل األدبية التأليفية ؟
هي مجموعة رسائل أدبية تتنوع أهدافها بين الترفيه عن ال ّنفس بما تلذّ قراءته ،وشرح الحقائق
بأسلوب قصصي خيالي ،مصورة عواطف الناس وأهواءهم في حياتهم الخاصة والعامة .
س -3اذكر َمن اشتهر بالكتابة التأليفية .
ابن حزم صاحب «طوق الحمامة في األلفة واأللّف» ،وابن شهيد صاحب «التوابع والزوابع»
س -4عرف بكتاب (طوي الحمامة) .
ألم ْر َية يسأله أن يصنف له رسالة في
هي رسالة رد بها ابن حزم على سائل بعث اإليه من مدينة ِّ
صفة ال ُحبّ ومعانيه وأسبابه وأغراضه ،وما يقع منه على سبيل الحقيقة .
يقول ابن حزم في باب عالمات الحب:
«وللحبّ عالمات يقفوها الفطن ،ويهتدي إليها الذكي .فأولها إدمان النظر ،والعين باب النفس الشارع،
وهي المنقبة عن سرائرها ،والمعبرة لضمائرها ،والمعربة عن بواطنها ،فترى الناظر ال يطرف،
شعرا:
يتنقّل بتنقّل المحبوب ،وينزوي بانزوائه ،ويميل حيث مال كالحرباء مع الشمس .وفي ذلك أقول
ً
فليس لعيني عند غير موقف
ج
حيث انصرفتْ وكيفما
صرفجها
أ ْ

ت
كأن ما يحْ كون من َح َجــــر الب ْه ِ
تقلبت كالمنعوت في النحو والنعت

س -5عدد الخصائص الفنية لرسالة ابن حزم .
 -1تستخدم عبارات قصيرة سلسة بعيدة عن التكلف ،وذلك واضح في قول ابن حزم «فترى الناظر
ال يطرف ،يتنقل بتنقّل المحبوب ،وينزوي بانزوائه ،ويميل حيث مال كالحرباء مع الشمس».
 -2تعالج عاطفة الحب من منظور إنساني مستخدمةً التسلسل المنطقي ،فأول عالمات الحب عند
ابن حزم إدمان النظر ،ثم اإلقبال بالحديث.
 -3تستشهد بالشعر لتوضيح المعنى .
س -6ما سبب تأليف (التوابع والزوابع) البن شجهيد األندلسي ؟
ألن الكاتب لم ينل من أدباء عصره وعلمائه إال النقد ،فأراد أن يثبت لنظرائه قدرته على الكتابة .
س -7علل  :اختيار الكاتب اسم (التوابع والزوابع) .
ألنه جعل مسرحها عالم الجن ،واتخذ كل أبطالها – في ما عداه – من الشياطين .فالتوابع :جمع تابع
ي أو الج ّنيّة  ،والزوابع :جمع زوبعة :وهو اسم شيطان أو رئيس للجن.
أو تابعة وهو الجن ّ
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شهيد من توابع الشعراء والخطباء شهادة بتفوقه في األدب؟
س -8كيف انتز ابن ج
يحكي ابن ُ
شهيد في رسالته رحلة في عالم الجن اتصل من خاللها بتوابع الشعراء وال ُكتّاب
،وناقشهم وناقشوه ،وأنشدهم وأنشدوه ،وعرض في أثناء ذلك بعض آرائه النقدية في األدب واللغة،
وكثيرا من نماذج شعره ونثره ،ودافع عن ف ّنه.
ً

ثانيا  :فن القصة الفلسفية
س -1علل  :كثرة القصص الفلسفية التأملية في العصر األندلسي .
كان كتّابها يتخذونها وسيلة للتعبير عن فكرهم وفلسفتهم وآرائهم.
س -2ما الهدف من تأليف قصة (حي بن يقظان) البن ج
طفيل ؟
عرضت من خالل حياة طفل
وهذه القصة تلخيص فلسفي تأملي جميل ألسرار الطبيعة والخَليقةُ ،
جنوب خط الستواء .وقد استطاع
لقي في جزيرة مجهولة من جزائر الهند،
َ
يدعى (ح ّ
ي بن يقظان) ا ُ َ
هذا الطفل بالمالحظة والتأ مل التدريجي لظروف الحياة ومظاهرها الطبيعية أن يدرك بفطرته وتفكيره
ّ
أن لهذا الكون خالقًا .
س -3ما موضو قصة (حي بن يقظان) ؟
ي بن يقظان) فأرضعته إلى أن استوى فتموت الظبية فيشق
عثرت ظبية فقدت ابنها على (ح ّ
صدرها فيكتشف أن شيئا قد فارق جسدها ويهتدي إلى دفن الظبية  ......واتفق في بعض األحيان أن
منظرا هاله  ،وأراد أن يأخذ منها شيئًا فلما باشرها أحرقت
انقدحت نار في أجمة فلما بصر بها رأى
ً
سا لم تستو ِّل النار على جميعه ،فأخذ بطرفه السليم والنار في طرفه
يده ...،فاهتدى إلى أن يأخذ قب ً
اآلخر فحمله إلى موضع كان يأوي إليه ....
س -4اذكر الخصائص الفنية لقصة حي بن يقظان .
 -1تأثره 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 ش ّق صدرها لمعرفة ما أصابها.
 -3عني بدقة الوصف والسرد ،وال سيّما عند الحديث عن تعلم الطفل من الظبية المهارات
واكتشاف األشياء واعتماده على نفسه بعد موت الظبية.
=====================================================
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الوحدة الثانية
األدب في العصرين األيوبي والمملوكي
س -1حفل العصران :األيوبي والمملوكي باألحداث الجسام ،وضح ذل .
أصاب العالم اإلسالمي التفكك السياسي والعسكري؛ من جراء الغزوين :الصليبي والمغولي .
س -2بين دور األدب في تصوير تل األحداث .
استنهاض همم المسلمين ،وحثهم على الجهاد ،وتحرير أراضي المسلمين.

أوال  :شعر الجهاد
 -1صدب الغزو الصليبي في الشعر ( .يحفظ الطالب  5أبيات من شعر الغزو الصليبي)
س -3بين دور الشعر في الحروب الصليبية .
ويرا دقيقًا ،وأشاد بفتوحاتها ،ومدح أبطالها وقادتها.
واكب الشعر هذه الحروب ،وص ّور أحداثها تص ً
س -4اذكر المضامين التي تناولها الشعر في الحروب الصليبية .
 .1تصوير سقوط بيت المقدس بأيدي الصليبيين :
بيــو ْردي التي قالها بعد احتالل الصليبيين بيت المقدس :
 قصيــدة الشاعــر محمد َاأل َ َصــة ِللَ
مــراح ِم
فَلَــ ْم َيبْــ َ
ق ِمناــا ع َْر َ
ِ
ـوار ِم
نارهـا ِبال ا
إذَا ال َح ْر ج
ب شجـ ابت ج
ص ِ
ت أ َ ْيقَ َ
ظـــتْ كجـ ـ ال نـــا ِئ ِم
علـــى َهفَـــوا ت
َوقـــائِ َع يج ْل ِح ْق َ
ـــم
ـــن الـــذر َرا ِبالمنا ِ
س ِ

ـــواجم
س
مزجنـــا دمـــا ًء بالـــدرمو ِ ال ا
ِ
ـالل ال َمــ ْـر ِء َد ْمـــع يجف ِيضجــهج
ـر ِ
َوشَــ ر
ســ ِ
ـف تنـــا جم العـــي جن مـــل َء جفونهـــا
وكيــ َ
ـالم ِإنا َورا َءكجـــ ْم
فَ ِإيهـــا ً بَنــــي اإل ْ
ســـ ِ

 ومن ذل قول ابن المجاور ،يبكي ما حل بالمسجد األقصى ،ويربط بين األماكن المقدسة فيأحزانها:
ت
ِصلي فـي البكـا ااصـال بالبجكجـــ ـرا ِ
على موطن اإلخبــــات والصلــــوات
وتعلـــن بـــاألحزان والترحــــــــ ـــات
وتشـــكو الـــذي القـــت إلـــى عرفـــات

ت
ــرا ِ
ي ال ترقــ ْي مــ ـــن العَبـ ـ َ
أعـ ـــين َ
على المسجد األقصى الذي جل قدر
ِلتبــ ِ علــى القــدس الــبال جد بأســرها
ِلتبـ ـ ِ عليهـــا مكـــة فهـــي أختهـــ ـــا

 .2الدعوة الى تحرير المدن وال سيما بيت المقدس :
 فهذا ابن القيسراني يعارض ابا تمام  ،يدعو القائد نور الدين زنكي إلى إنقاذ بيت المقدس :ـب
هـــذي العـــزائ جم ال مـــا تـــدعي القجضجــ ج
وهـــذ الهمـــم الالتـــي متـــى جخ ِطبـ ـــتْ
صــافحتَ يــا ابــن عمــاد الــدين ذورتهــا
صى بذب لجب
س ِجد ْاأل َ ْق َ
فانهض إِلَى ا ْل َم ْ

الكتــب
وذي المكــار جم ال مــا قالــت
ج
األشــعار والخطــب
تعثــرتْ خلفهــا
ج
براحـ ـ تة للمســـاعي دونهـــا تعــ ـ ـب
يولي ْ
صى المنى فالقدس مرتقب
أق َ
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 .3تسجيل االنتصارات ،والتهنئة بالفتوحات ،وال سيما فتح بيت المقدس :
 قال ابن الساعاتي في فتح طبرية  ،وقد نو بهذا الفتح المبين ،وأشاد بالبطل المظفر صاللالدين صاحب النصر األغر :
عيجــــو جن ا ْل جم ُْ ِمنِينَــــا
ــــرتْ ج
فَقَــــ ْد قَ ا
َ
ف القَ
ضــاء بِهــا َ
ضــمينا
غــدا َ
ِ
ــر ج
ص ْ
وفــــي ِجيْـــ ِد العجــــال ِعقــــدا ً ثمينـــا ً
وبــــــا كــــــم أبكــــــت عيونــــــا
ـف الالامســـــينا
ترفـــــع عـــــن أكجــــ ا

َجلَــــتْ ع ََز َماتجــــ َ ا ْلفَــــتْ َح ا ْل جمبِينَــــا
ـالم لَ امـــــــا
َردَدتا أخيـــــ ـذَةَ اإلســــــ ِ
َ
غـــدَتْ فــــي َوجْ نَـــ ِة األيــــام خــــاالً
ســــــرت قلوبــــــا ً
فيــــــا كــــــ م ا
ِي
ومـــــــــا طبريـــــــــة إال َهـــــــــد ر
 -يقول الرشيِد النابلسي في تحرير بيت المقدس :

يوف أقوام بمـــــــــــــ ـا نَـذَروا
َف ْل ِ
ـالم ِمــن َبع ـ ِد َ
ـر
ـو جم ْنت َ ِ
إ ْ
طــيت ،و ْهـ َ
سـ ِ
شـ ج
ـر
شــ رم الـــذرب وتكـــاد
األرض ت َ ِ
ج
نفطــ ج
صــــفج جر
إالا ِلتَعلــــو ِبــــ ِه أعال جمــــ َ ال ر

ـر
هــــذا الــــذي كانــــت اامــــال ت َ ْنت َ ِظـــ ج
ْس ْ
علَـ جم الـ ـ
إذ أض َحى ِب ِه َ
يا َب ْه َجةَ القجد ِ
هللا أكبــــــر صــــــوت ت َ ْقشـــــ ِع رر لــــــه
ما ْ
الط ج
اخ َ
ـرب
س ِ
ض ار هذا ِ
ـراز ال ا
ي ثَ ً
ـاح ِل ر

• قصيدة للشاعر شهاب الدين محمود الحلبي في مدل األشرف خليل بن قالوون بسبب تحرير
عكا آخر معاقل الصليبيين في بالد الشام :
رُيا في النوم الستحيت من الطلب
ب
َــاب ا ْل َو ِليــ جد ِب َهــا َه ْ
ش َ
ــو ًال َولَــ ْم تَشجــ ِ
بــه الفتــول ومــا قــد خــط فــي الكتــب
ِببج ْ
ب
ــرا جء فِــي ا ْل جح ججــ ِ
شـ ِـر ِ ا ْل َك ْعبَــةج ا ْلغَ ا

هــذا الــذي كانــت اامــال لــو طلبــت
ب فَكَـــ ْم قَـــ ْد أ َ ْنشَـــأَتْ فِتَنًـــا
ـــرو ِ
أ ج رم ا ْل جح ج
يــا يــوم عكــا لقــد أنســيت مــا ســبقت
ح َوا ْبت َ َه َجـــتْ
ـــر َ
فَقَ ا
ع ْينًـــا ِل َهـــذَا ا ْلفَـــتْ ِ

 -2صدب الغزو المغولي في الشعر ( حفظ  5أبيات من شعر الغزو المغولي)
س-5اذكر المضامين التي تناولها الشعر في الغزو المغولي .
 .1تصوير سقوط المدن :
 قال ابن أبي اليجسر في سقوط بغداد :ســـائِ ِل الـــ اد ْم ِع ع ْ
ـــار
ِل َ
َـــن بَ ْغـــدَا َد أ َ ْخ َب ج
ين ِإلَـــى الــ ا
يَـــا َزائِــ ِـر َ
اء الَ ت َ ِفـ ـدجوا
ـز ْو َر ِ
َــرفَتْ
تَــا ج
الربْــ جع الاــذِي ش ج
ج ال َخ ِليفَــ ِة َو ر
أضــحى لعصــف البلــى فــي ربعــه أثــر
إليــ يــا ربنــا الشــكوب فأنــت تــرب

ــاروا
ــاب قَــ ْد َ
فَ َمــا جوقجوفجــ َ َواألَحْ بَ ج
س ج
ـــار
فَ َمـــا ِبـــذَا َ ِ
اار َديا ج
الح َمـــى َوالـــد ج
ــــار
ِبــــ ِه ال َمعَــــا ِل جم قَــــ ْد َ
عفَــــا ج ِإ ْقفَ ج
وللـــــدمو علـــــى ااثـــــار آثـــــار
ار
مـــا حـــل بالـــدين والبـــاغون ـ
فج ـ ج
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 ثم سقطت مدينة دمشق على يد القائد المغولي غازان  ،وبين الشاعر علي األوتاري ما حلبهذ المدينة من قتل النفوس ،ونهب األموال  ،فقال:
فــــي مغانيــــ يــــا عمــــاد الــــبالد
أصــــبحوا مغنمــــا ً ألهــــل الفســــاد
ل ونهــــــــــب األمــــــــــوال واألوالد

أحســـــن هللا يـــــا دمشـــــق عـــــزا
ونــــــــاس
وبــــــــأنس بقاســــــــيون
ت
طــــرقتهم حــــوادث الــــدهر بالقتــــ ـ
 .2تسجيل االنتصارات :

 كانت معركة عين جالوت بقيادة السلطان قطز بداية تحرير البالد اإلسالمية من المغول ،ودخلالملك المظفر قطز دمشق في موكب عظيم ،فقال أحدهم مشيدًا بالسلطان المظفر قطز:
ـر فــــي الشــ ـ م جميعــ ـا ً
هلــ ـ الكفـــ ج
األر
بالمليـــــ ـ ِ المظفــــــ ِـر الملـــــ ـ ِ ْ
ملــــــ جاءنـــــــا بعـــــــزم وحـــــــزم
أوجـــــــب هللا شـــــــكر ذا علينـــــــا

دحوضــــه
واســــتجد اإلســــال جم بعــــد
ِ
نهوضـــه
ـالم عنـــد
و ِ ســ ِ
ِ
ـيف اإلســ ِ
وبيضـــــ ـ ه
ســـــ ـ مر
فاعتززنـــــــا ب ج
ِ
دائمـــــا مثـــــل واجبـــــات فروضـــــه

 وقال شرف الدين األنصاري يمدل فيها المل المنصور الثاني األيوبي إلى جانب المظفر قطزفي معركة عين جالوتِ:
ْ
فأخـــذتَ فجـــ ال جيوشــ ـــها
ولقيتَهـــا
ســــم حطـــا َم جريشــــها
فغـــدتْ رُو ج
شـــها
مـــا بَـ ـي َْن بركتهـــا وبَـ ـي َْن عَري ِ
ِمـ ْ
ومهــا َاأل َ ْقصـ ى إلــى أ جحْ بوشـ ها
ـن جر ِ

جر ْعـ ت العــدا فضــمنت شــل عروشـــها
دارت رحــى الحــرب الزبــون علــيهم
مصــر فســي َح مراحــ تل
وطويــتَ عــن
ت
َحتـــــــى َح ِف ْظــتَ عَلــى ال ِعبــا ِد بِالدَهــا

س -6اذكر الخصائص الفنية لشعر الجهاد .
 .1يتصف بالواقعية من خالل وصف أحداث المعارك وصفًا مباش ًرا ،مثل وصف شرف الدين
األنصاري معركة عين جالوت.
 .2يـكـثـر من استخـدام الفنـون البديـعـيـة كالجنـاس والطبــــاق .
 .3يتميز بحرارة العاطفة وتدفق المشاعر ،وال سيما عند الحديث عن سقوط المدن وتصوير
المآسي والفرح باالنتصارات .
=====================================================

ثانيا  :المدائح النبوية ( حفظ  4أبيات)
س -1ما المقصود بشعر المديح النبوي ؟
فن شعري يُعنى بمدح النبي محمد صلى هللا عليه وسلّم وتعداد صفاته ال ُخلُقية والخ َْلقية وإظهار
الشوق لرؤيته وزيارته ،وزيارة األماكن المقدسة التي ترتبط بحياته ،مع ذكر معجزاته المادية
والمعنوية ،واإلشادة بغزواته .
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س -2علل  :سمي هذا الفن مدي ًحا ال رثا ًء.
ي في نفوس المسلمين برسالته وسنته ومبادئه التي بُعث من أجلها.
ألن الرسول عليه السالم ح ٌّ
س -3علل  :تطور شعر المديح النبوي وازدهر وأصبح يشكل ظاهرة تسترعي االنتبا في
العصرين :األيوبي والمملوكي .
بسبب ما تعاقب على المسلمين من ويالت ومصائب وأحزان ،وجعلتهم يعيشون في تعب ونكد ،وال
سيّما بعد الهجمات المتوالية :الصليبية والتترية  ،فما كان منهم إال التوجه إلى هللا تعالى وإلى س ّنة
الرسول صلى هللا عليه وسلّم
س -4اذكر أشهر شعراء المدائح النبوية .
« .1معارج األنوار في سيرة النبي المختار» للصرصري
« .2بشرى اللبيب بذكرى الحبيب »البن سيد الناس اليعمري
« .3منتخب الهدية في المدائح النبوية» البن نباتة المصري
 .4و«فرائد األشعار في مدح النبي المختار» البن العطار الدنيسري
« .5شفاء الكليم بمدح النبي الكريم» البن عربشاه الدمشقي
" .6الكواكب الد ُّّرية في مدح خير البرية " للبوصيري
س -5اذكر موضوعات شعر المدائح النبوية .
 .1مدل البوصيري الرسول صلى هللا عليه وسلم تغنى بصفاته وسيادته وقيادته للعرب والعجم
،وحاجة الناس اإلى شفاعته ،فيقول:
ــن والـثـقَـلَـ ْـي ـ ـ
مـحــمـ ـــ ـد ســيــ ـــ جد الـكـونــيـ ـ ِ
ب الــ ـذي تجـر َجـ ـى شـفـاعَـتجـــهج
جهــ ـو الحـبـيـ ـ ج
ي سـا ِبــ َحـ ـ تة
ــر
ـس فَـــ ـو َ
بــحــر خـمـيـ ت
َ
َيــ جج ر
ـرت جـ ـهج
و َمــــــن تَـــكجـــن بـــرســو ِل ِ
هللا نجــصـ َ

ــم
ب ِ
ومــــن عَــ َج ِ
ـن والفـريـقـيـن ِمــــن عجــــر ت
ِ
ــم
ــل َهـــ ْ
ــو تل ِمـــ ــن األهـــ ــوا ِل جمـقـتَـ َحـ ِ
لــ جكـ ِ
ــم
ــوج مـــ ــن األبــطـ ــا ِل مـلـت َ ِـ
يـرمـ ــي بــ َمـ
ـط ِ
ت
ــم
ســ ـــ جد فـــ ــي
ِ
اِن تَـ ْلـقَـ ــهج األ ج ْ
ــجـ ـ ِ
آجـامـ َهـ ـــا ت َ ِ

 .2بين الشاب الظريف منزلة الرسول صلى هللا عليه وسلم الرفيعة ،والتوسل إليه وطلب
الشفاعة منه للنجاة من عذاب النار ،فاامال معقودة عليه ،فقال:
َمـــا ك َ
ب
ـرح َم جن منزلـــة
ـر َ
ـق إال أشـــ ج
يــــا أ َشْـــ َ
ـرف الرتــ ـ ِ
َـــان يرضـــى لَـــ الــ ا
ف الخلـــ ِ
ْ
شَــــفَاعَة ً ِم ْنــــ ِ ت ج ْن ِجينــــي ِم َ
ب
مـــن ذنـــوبي ذنـــب وافـــر فَعَســـى
لـــي
ــــن اللا َهــــ ِ
ـان لــــي نــــاظرا ً ِمـــ ْ
َجعَ ْلـــــتج جحباــــ لـــــي ذج ْخـــــرا ً ومعتمـــــدا ً
فكـــ َ
ب
ـن نــــاظر النرــــو ِ
ب ججــو ِد َ ْ
ع ْ
إلَيْـــ ـ َ َوجهْـــــتج آمـــــالي فَـــ ـالَ جح ِجبَـــــتْ
ب
إن ال َم ْ
ــوتَ فــي ال جح ججــ ِ
َــن بَــا ِ
 .3وصف الشعراء معجزاته ال سيما حادثة اإلسراء والمعراج وصفًا مفص ًال دقيقًا ،يقول أبو
زكريا يحيى بن يوسف الص ْرصري:
َ
ـان
ســـــــ
ـبحان ذي ال َجبــــــــرو ِ
ج
ت َوالبجرهـــــــ ِ
أَســرب ِمـ َ
ـرام بِ ـ ِه إِلــى
ـن البَي ـ ِ
ت ال َحـ ِ
ي َو َ
ب
َــرف
فَعَــال البجــرا َ
َمركــ ت
كــان أَش َ
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طان
َوال صعتتتتتتتت صتز َوال َم كتتتتتتت ت ص
ت َوالاتتتتتتت ت ص
أقصـــــى المســـــاجد لـــــيس بالوســـــنان
ع ِة ال ا
ــران
ـار بِســــ ْـر َ
يَ ْطـ ـــــوي ال ِقفــــ َ
طيَـ ـــ ِ

 .4ذكروا غزواته وفضيلة جد عبد المطلب ،وأشاروا إلى ذكر والثناء عليه في الكتب
السماوية ،يقول ابن الساعاتي (معارضا قصيدة كَعب بن زهير) :
ــبار ْ
إذا نَـ ـــــ َ
طقَتْ
بَثاـــ ـ تْ نجبج اوتَـــ ـهج َاأل َ ْـ
خ ـــ ج
فَضــ ـ يلَة ع ِجرفَــــتْ ِمـــ ْ
ب
عبْــ ـ ِد جم اـ
ـن َ
ط ــــ ِل ت
َرداتْ أعاديـــ ـ ِه فـــــي بَـــ ـد تْر َويَ ْو َمـئِـ ـــــ تذ

بَت َحت تتتدثَتَ عَت َت تتت ت َت تتت َ راة َوإ َنتستيتتتتت تتتس
ـو َمـ ـاْكو جل
َوالقَــ ْـو جم صـ ـ ْرعى َكعَصـ ـ ت
ف َو ْهــ َ
ـــب َوالـ ا
ـــر َاألَبـابيـــ ـــ جل
ِجـيـ ـــا جد ج الَــ ـقج ر
طـ ْـي ج

س -6اذكر الخصائص الفنية لشعر المديح النبوي .
 .1تبرز فيه العاطفة وتدفق المشاعر تجاه الرسول صلى هللا عليه وسلّم 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 ،مثال ذلك قصيدة ابن الساعاتي التي عارض فيها كعب بن زهير في
قصيدته التي مطلعها:
بان ْ
ُمتَ َّي ٌم ا ْث َرها لَ ْم يُ ْف َد َم ْكبو ُل
سعا ُد فَقَ ْلبي ال َي ْو َم َم ْتبو ُل
َت ُ
=====================================================

س -1علل :يعد أدب الرحالت الذي انتشر في العصرين :األيوبي والمملوكي من أبرز الفنون األدبية
النثرية وأمتعها وأقربها اإلى القراء .
اللتصاق هذا الفن بواقع ال ّناس وحياتهم ،وامتزاجه بفنون أخرى كالقصص ،والمذكرات ،والتراث
الشعبي ،واليوميات .
س -2علل  :أدب الرحالت ذو قيمة علمية كبيرة .
كونه وثائق تاريخية وجغرافية واجتماعية وثقافية يُعتمد عليها لمعرفة أحوال البالد المكانية والسكانية.
س -3علل :اختالف اهتمامات الرحالة في رحالتهم.
تنوع ثقافاتهم وعلومهم.
بسبب ّ
س -4اذكر أشهر الرحالة في العصرين األيوبي والمملوكي .
دون ابن جبير خالل رحلته في القرن السادس الهجري مشاهداته ومالحظاته في
 - .1ابن جبير ّ :
يوميات سميت باسم «تذكرة باألخبارعن اتفاقات األسفار» ،وصف فيها البيت الحرام والمسجد
النبوي ،ودمشق ،والعراق ،وغيرها من البلدان والمدن.
 .2ابن ب ر
دون أخبار رحلته في كتابه «تحفة النظار في
طوطة  :لقب بـأمير الرحالة المسلمين ّ ،
غرائب األمصار وعجائب األسفار» فوصف فيه البلدان التي زارها ومواقعها والمسافات بينها
ومظاهر العمران فيها ،وحكامها وعادات أهلها وألبستهم .
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س -5في رأي ِ ،ل َم لقب ابن بطوطة أمير الرحالة المسلمين؟
ألنه أشهرهم ورحلتة هي أطول  ،وارتحل قارات عديدة .
س -6اذكر الخصائص الفنية ألدب الرحالت .
 .1يقتبس من اآليات القرآنيّة أو األحاديث النبوية الشريفة أو األشعار ،مثل ما رود في نص ابن
جبير «:وجاءنا الموج من ك ّل مكان ،وظننا اأ ّنا قد أُاحيط بنا ».
 .2يعتني بالوصف وبذكر التفاصيل ،ومثال ذلك وصف ابن بطوطة الياقوت في جزيرة سيالن
،وفي وصف ابن جبير رحلته إلى صقلية عن طريق البحر.
ي .ومثال ذلك« :فل ّما َج َّن اللي ُل اشت ّد
 .3يميل إلى العبارات القصيرة المتناغمة ذات اإليقاع الموسيق ّ
وف الريح ».
تالطمه ،وش َّكت اآلذانَ غماغمه ،واستشرى ُ
عص ُ
=====================================================

س -1ما الع امس الايا ية ال

أ ت إلا اس ار بن الر اُس ب العصرين  :ا ي ب والمم ك ؟

 .1كثرة دواوين الدّولة التي اقتضت الحاجة إلى كتّاب الرسائل لتسيير أمورها .
 .2حاجة الحياة السياسية الرسمية التي عاشها السالطين واألمراء والجند من سلم وحرب إلى
استخدام الرسائل إلصدار أوامر التعيين أو العزل أو توطيد العالقات مع البلدان األخرى.
س -2ما الع امس اب ماعية ال

أ ت إلا اس ار بن الر اُس ب العصرين  :ا ي ب والمم ك ؟

علو منزلة ُكتّا ب الرسائل عند السالطين والملوك ،حيث قاربت منزلتهم منزلة الوزراء وكبار
ّ .1
القضاة.
 .2اتخاذ الرسائل وسيلة تواصل اجتماعي ،فكانت تستخدم في التهنئة والمدح والتعزية والمواساة
والشكر ،وغير ذلك.
س -3ما العوامل العلمية التي أدت إلى ازدهار فن الرسائل في العصرين  :األيوبي والمملوكي ؟
 .1ديوان اإلنشاء وما وضع من شروط على من يريد أن يتخذ الكتابة صنعة له .
الرسائل.
 .2رغبة ال ُكتّاب في إظهار ثقافتهم وبراعتهم في الكتابة في فنون النثر المختلفة ومنها ّ
س -4ما المقصود بديوان اإلنشاء ؟
تحرر
أحد أهم مك ّ ِّونات الجهاز اإلداري في الدولة ،يعنى بتنظيم العالقات الخارجية للدولة ،كانت َّ
فيه الكتب التي يرسلها السلطان إلى الملوك واألمراء.
س -5اذكر أشهر كتاب الرسائل في العصرين  :األيوبي والمملوكي .
القاضي الفاضل ال ُملقّب «محيي الدين »و«مجير الدين»  ،والعماد األصفهاني صاحب كتاب «خريدة
القصر وجريدة العصر في ذكر شعراء العصر» ،ومحيي الدين بن عبد الظاهر ،وعالء الدين بن
غانم.
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س -6علل  :يجوصف القاضي الفاضل أحد أهم أعمدة كجتاب هذا الفن.
كانت رسائله وطريقته في الكتابة نهج الهداية ل ُكتّاب العصرين :األيوبي والمملوكي ،ومحفزة لهم
على اإلبداع.
س -7اذكر مثاال من رسائل القاضي الفاضل .
وفي ما يأتي نموذج لرسائله الديوانية التي كتبها في فتح بيت المقدس على لسان صالح الدّين األيوبي
ي ال ّناصرلدين هللا:
موجهة إلى الخليفة العباس ّ
ب منهم
« ،...ول ّما لم يبقَ إال
القدس ،وقد اجتمع إليها ك ُّل شري ٍد منهم وطريد ،واعتصم بمنعتها ك ُّل قري ٍ
ُ
وبعيد؛ ظ ّنوا أ ّنها من ِّ
وعزائم قد
هللا مانعتُهم ...،فل ّما نازلها الخادم رأى بلدًا كبالد ،وجمعًا كيوم التناد،
َ
تألَّبت على الموت فنزلت ب َع ْرصته ".....
س -8اذكر بعض مُلفات محيي الدين بن عبد الظاهر .
«الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر»
« تصريف األيام والعصور في سيرة الملك المنصور»
س -9اذكر مثاال من رسائل محيي الدين بن عبد الظاهر .
قوة جيش العدو بالبسالة لتأكيد قيمة ال ّنصر الذي
رسالته التي كتبها في فتح المظفر قطز يصف فيها ّ
أحرزه المسلمون ،يقول:
«وصاروا مع عدم ذكر هللا بأفواههم وقلوبهم ،يقاتلون قيا ًما وقعودًا وعلى ُجنو ِّبهم ،فك ْم من شجاعٍ
ظهره إلى
سهم ما سلَّم قوسه حتَّى لم يبقَ
ألصقَ
ظهر ص ِّ
اح ِّب ِّه وحامى ،وناض َل ورامى ،وكم فيهم من ٍ
َ
ِّ
في ِّكنانته سه ٌم ".....
س -10وضح الخصائص الفنية للرسائل األدبية في العصرين األيوبي والمملوكي .
لحن القو ِّل» ،وفي
 .1التأثر بالقرآن ال ّكريم ،كما ورد في رسالة القاضي الفاضل« :فعرفهم في ِّ
رسالة ابن عبد الظاهر «:يقاتلون قيا ًما وقعودًا وعلى ُجنو ِّبهم »
 .2تؤرخ الرسالة ألحداث العصر ،فَتع ُّد س ا
جال تاريخياا ،كما في رسالة القاضي الفاضل في فتح
بيت المقدس .
 .3تكثر في الرسالتين المحسنات البديعية ،كالجناس .
 .4تمتاز رسالة القاضي الفاضل بغرابة بعض األلفاظ مثل ال ِّ ّ
شماك ،مرادع ،متولَّج ،وأما ابن عبد
ّ
الظاهر فقد مال إلى استخدام األلفاظ السهلة في رسالته .
=====================================================
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س -1بين أ مية الأطابة ب العصرين ا ي ب والمم ك .
فقد أسهمت في الدّفاع عن القيم الفاضلة ،وإقناع الجماهير بآراء وأفكار سياسية .
س -2ما الع امس ال أ مت ب ت شيط بن الأطابة ب العصرين  :ا ي ب والمم ك ؟
 .1نشاط حركة بناء المساجد والزوايا .
 .2تقريب السالطين للخطباء ورفع منزلتهم.
 .3توافر دواعي الخطابة ومحفزاتها التي عملت على ازدهار الخطابة  ،كالغزو الصليبي والغزو
المغولي ،والظروف السياسيّة والعسكرية .
س -3اذكر أش ر الأطباء ب العصرين  :ا ي ب والمم ك ؟
محي الدين ابن الزك شهد فتح بيت المقدس فكان ّأول من خطب بالمسجد األقصى في الجمعة
األولى بعد تحريره ،وفي ما يأتي بعض منها:
سره هللا على أيديكم من
"أيها الناس أبشروا برضوان هللا الذي هو الغاية القصوى والدرجة العليا ،لما ي ّ
استرداد هذه الضالة من األمة الضالة وردها إلى مقرها من اإلسالم بعد ابتذالها في أيدي المشركين
قريبا ً من مائة عام ،وتطهير هذا البيت الذي أذن هللا أن يرفع ويذكر فيه اسمه"....
س -4ما الخصائص الفنية ألسلوب ابن الزكي ؟
 .1تبرز العاطفة الدينية فيها خاصة عند التمثل بالقرآن الكريم.
 .2تتأنق في اختيار األلفاظ الواضحة ذات المعاني السهلة.
سا
 .3توظيف الصور البيانية والمحسنات البديعية كالسجع والجناس ما يضفي على الخطبة جر ً
موسيقياا.

س -1عرف الموسوعة (الموسوعات).
الموسوعة كتاب يجمع معلومات شتّى من العلوم والمعارف في مختلف ميادين المعرفة ،أو ميدان
منها ،مرتبة ترتيبًا هجائياا.
س -2متى بدأ تأليف الموسوعات  ،اذكر أمثلة .
في العصرين األيوبي والمملوكي مثل كتاب «الحيوان» للجاحظ ،و«األغاني» ألبي الفرج
األصفهاني ،وغيرهما.
س -3اذكر العوامل كان لها تأثير في نشاط التأليف الموضوعي ،وما دور كل عامل ؟
 .1الغزو الصليبي والغزو المغولي  :وما أحدثاه من تدمير ثقافي وفكري لمقدرات األمة اإلسالمية
في العراق والشام ،األمر الذي ألهب غيرة علماء األمة على حضارتها وتاريخها ،فحثت
الخطى وألفت الموسوعات لتعويض ما ُخ ِّسر.
 .2ديوان اإلنشاء  :وما يتطلبه من موسوعية المعرفة لدى كل من يعمل فيه ،فقد أوجب على
العاملين فيه أن يكونوا على دراية بالعلوم الشرعية والتاريخ واألدب .
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 .3انتشار المكتبات الضخمة التي اُوقِّفت لخدمة طلبة العلم وحوت نفائس الكتب والمخطوطات؛
لتنوع المعارف وكثرتها ،ومن ث ّم التأليف الموسوعي.
األمر الذي أتاح المجال ّ
 .4استقطاب مصر والشام للعلماء المهاجرين من أقطار أخرى كاألندلس والهند مثل ابن خلدون
مؤسس علم االجتماع ،وابن البيطار وقد كان لهذا التّمازج كبير األثر في قيام نهضة علمية
وأدبية متميزة في مصر والشام على وجه الخصوص .
س -4اذكر أشهر الموسوعات في العصرين :األيوبي والمملوكي .
 .1الوافي بالوفيات  :لصالح الدين الصفدي وهو من أوسع كتب التراجم.
 .2غرر الخصائص الواضحة وعجرر النقائص الفاضحة  :لجمال الدّين الوطواط وهو مختارات
من النثر والشعر .
ي وهي موسوعة تقع في ثالثين مجلدًا
 .3نهاية األرب في فنون األدب  :لشهاب الدّين النوير ّ
سماء واآلثار العلوية ،واألرض والمعالم السفلية ،واإلنسان وما يتعلّق
قُسمت خمسة أقسام :ال ّ
به ،والحيوان .....
ي وهو كتاب في التّراجم والتّاريخ
 .4مسال األبصار في ممال األمصار :البن فضل هللا العمر ّ
والجغرافية .
الرجال واألعالم .
ِ .5
ي،وهو كتاب في تراجم ّ
سير أعالم النبالء  :للذَّهب ّ
ي وهو كتاب فضل الكتابة وصفات
 .6صبح األعشى في صناعة اإلنشا  :ألبي العباس القلقشند ّ
الكتّاب ،والتعريف بديوان اإلنشاء وقوانينه ،وتاريخ الكتابة وتطوراتها.
ي وهو كتاب في وصف َّ
الطبيعة واألخالق واألدب وغيرها.
 .7نسيم الصبا  :لبدر الدّين الحلب ّ
=============== بحمد هللا تعالى انتهى المقرر =====================
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