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الوحدة األولى  :األدب في العصر األندلسي
▪ ماذا أطلق العرب على شبه جزيرة إيبيريا (إسبانيا والبرتغال)
؟ اسم األندلس
▪ كم قرنا استمر الحكم اإلسالمية في األندلس ؟
ثمانية قرون منذ فتحها بقيادة طارق بن زياد وموس ى بن نصير
عام (92هـ) حتى سقوط غرناطة عام (897هـ).
▪ بم تميزت األندلس؟
بجمال طبيعتها وتنوع تضاريسها واعتدال مناخها وغزارة مياهها
وخصوبة أرضها وخضرتها الدائمة
▪ ماذا أطلق على األندلس ؟ (جنة هللا على أرضه) و(الفردوس
املفقود) بسبب جمال طبيعتها وتنوع تضاريسها واعتدال
مناخها وغزارة مياهها وخصوبة أرضها وخضرتها الدائمة
▪
.1
.2
.3

تطورت مضامين الشعر وأساليبه في العصر األندلس ي بفعل
مجموعة من العوامل السياسية واالجتماعية والبيئية منها
نتيجة لكثرة األحداث السياسية وتنوعها
جمال البيئة األندلسية وتنوع تضاريسها
عاش الناس حياة حرية وانفتاح واندماج بالثقافات والشعوب
أوال :شعر وصف الطبيعة:

▪ لم استأثرت الطبيعة باهتمام الشعراء األندلسيين(بين
أسباب ازدهار شعر وصف الطبيعة في األندلس) ؟
لجمالها املتمثل في تنوع التضاريس واعتدال املناخ وغزارة املياه
وخصوبة األرض وخضرتها الدائمة
▪ ما أثر جمال الطبيعة على الذوق األندلس ي
صقل ذوق األندلس ي وجعله رقيقا سلسا فكان االنتاج الشعري في
هذا السياق غزيرا رقيقا.
▪ من أبرز مظاهر وصف الطبيعة في األندلس ما يأتي:
 .1وصف البيئة األندلسية على نحو عام وبيان محاسنها والتغني
بجمالها
 .2وصف الحدائق والرياض والزهور
 .3وصف املائيات كاألنهار والبحار والسواقي والبرك
 .4مناجاة الطبيعة وبث الهموم واملشاعر إليها وجعلها تشارك
الناس أفراحهم وأتراحهم
▪
.1
.2
.3

اذكر الخصائص الفنية لشعر وصف الطبيعة
يستخدم التشخيص
يبتعد عن األلفاظ الغريبة وينحو إلى املعاني السهلة الواضحة
املستمدة من البيئة األندلسية
يتصف بدقة التصوير وجماله
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▪ كيف يستخدم الشاعر األندلس ي أسلوب التشخيص
بإبراز الطبيعة في صور شخوص حية وبث الحياة فيها
املثال من األبيات السابقة
الخصائص
الفنية
 .1ابن سفر املريني جعل الزهر يبسم من
استخدام
الطرب وأغصان األشجار تصغي إلى
التشخيص
شدو الطير
 .2خاطب ابن خفاجة الجبل كأنه إنسان.
االتصاف بدقة كما في وصف زهر البهار البن النظام
التصوير وجماله األندلس ي ووصف نافورة األسود البن
حمديس الصقلي.
 .1بين أسباب ازدهار شعر وصف الطبيعة في األندلس.
لجمالها املتمثل في تنوع التضاريس واعتدال املناخ وغزارة املياه
وخصوبة األرض وخضرتها الدائمة
ثانيا شعر رثاء املدن واملمالك
▪ علل :توسع شعراء األندلس في رثاء املدن واملمالك حتى
أصبح عندهم غرضا شعريا قائما بذاته ؟
 .1بعد حالة الضعف واالنقسام والتفكك التي شهدها الحكم
اإلسالمي إبان عصر ملوك الطوائف والتقلبات السياسية التي
سادت ذلك العصر
 .2بعد اشتداد املواجهة بين املسلمين وأعدائهم وما تبع ذلك من
سقوط الحواضر اإلسالمية مدينة تلو األخرى ثم سقوط
املمالك واإلمارات األندلسية وانتهاء بسقوط األندلس كاملة
▪
.1
.2
.3
.4

من مظاهر شعر رثاء املدن واملمالك:
تصوير ما حل باملدن من خراب ودمار وما نزل بأهلها من كرب
املوازنة بين ماض ي املدن وحاضرها
ذكر أسباب الهزيمة
االستنجاد باملسلمين واستنهاض الهمم

▪
▪

ما أشهر قصيدة في رثاء األندلس ؟ نونية أبي البقاء الرندي
علل تعد نونية أبي البقاء الرندي أشهر ما قيل في رثاء املدن
واملمالك في األندلس
ألنها ال ترثي مدينته بعينها بل ترثي األندلس في مجموعها مدنا
وممالك
تمثل حال األندلسيين جميعهم في تلك الحقبة
 .تعبر عن تجربة حقيقية عاشها الشاعر
بدأ قصيدته بحكمة عامة ثم صور ما حل باألندلس من
خطوب جليلة ال عزاء فيها وال تأس ي دونها يقول في نونيته:

.1
.2
.3
▪
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▪ اذكر الخصائص الفنية لشعر رثاء املدن واملمالك
 .1يتصف بحرارة العاطفة وعمق الشعور باألس ى والحزن عند
الحديث عما حل باملدن واملوازنة بين ماضيها وحاضرها
▪ علل يتصف شعر رثاء املدن بحرارة العطافة وعمق الشعور
:
ألن الشاعر صادق في ما يقول فهو ال يتصنع وال يتكسب بل يصور
واقعا مؤملا ال مكان للتكلف فيه ويعبر عن مشاعره تجاه ما حل
باملدن وأهلها فجاءت معظم القصائد حزينة باكية
 .2تغلب عليه النزعة الدينية والحكمة النابعة من التجارب
املريرة ويتجلى ذلك في أبيات أبي البقاء الرندي حيث يتحدث
بحكمة عن تداول األيام وتبدل الحال وتقلب الزمان.
 .3يكثر من استخدام أساليب اإلنشاء الطلبي مثل :النداء
واالستفهام للتحسر والتفجع.
ثالثا :شعر املرأة
▪
.1
.2
.3
.4

مثل لشاعرات من شاعرات األندلس :
نضار بنت أبي حيان الغرناطي عاملة في اللغة والنحو والتفسير
ولها مجلس علم
والدة بنت املستكفي جمعت األدباء في مجلسها لدراسة الشعر
ونقده.
مريم أم إسماعيل وأسماء بنت غالب .كان لهما نفوذ سياس ي
حمدة بنت زياد املؤدب /حسانة التميمية /أم الهناء بنت
القاض ي /حفصة الركونية /تميمة بنت يوسف.

▪ اذكر األغراض الشعرية التي نظمت فيها املرأة :
الفخر
الوصف
املدح
▪ لم استخدمت الشاعرة األندلسية املدح ؟ للتعبير عن
مشاعر الود واإلخالص أو من أجل تحقيق رغبة ذاتية مثل رفع
ظالمة أو طلب نجدة
▪ اذكر الخصائص الفنية لشعر املرأة:
 .1جاء في معظمه قصائد قصيرة ومقطوعات تتصف بوحدة
املوضوع
 .2يتصف التصوير فيه ببساطته وجماله وخلوه من التكلف (بم
يتصف التصوير في شعر املرأة األندلسية )
فصوره تخضع لعاطفة املرأة املتدفقة
وضح من خالل ما درست مكانة املرأة في األندلس
نالت مكانة كبيرة في املجتمع األندلس ي وشاركت في الحياة العامة ،
وتولت مناصب مختلفة فكانت كاتبة وعاملة وشاعرة وكان لكثير من
النساء نفوذ سياس ي بسبب أجواء الحرية واالنفتاح التي سادت
املجتمع األندلس ي
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خامسا :الشعر االجتماعي

▪ بم امتاز املجتمع األندلس ي إبان الحكم العربي؟
بالتنوع الثقافي والتفاعل االجتماعي حيث تألف من عناصر
مختلفة األعراق واألديان وقد تفاعلت هذه العناصر تفاعال عميقا
جعل من املجتمع األندلس ي مجتمعا متميزا في بنائه الحضاري
والفكري
ولم يكن يتسنى ذلك لوال سياسة حكام األندلس القائمة على
التعايش والتسامح واحترام مكونات املجتمع األندلس ي
▪ علل :واكب الشعر الحياة االجتماعية في األندلس
ألنه صور كثيرا من مظاهره تلك الحياة
▪ ومن املظاهر التي تناولها الشعر االجتماعي
 .1تصوير عادات األندلسيين وتقاليدهم في األفراح واألتراح
 .2مشاركة املسيحيين في األندلس مناسباتهم ومنحهم حرية
العبادة وإقامة الكنائس
 .3وصف املهن التي يعمل بها الناس وتصوير معانتهم
 .4وصف مظاهر التطور العمراني كالقصور واملساجد والكنائس
▪ اذكر الخصائص الفنية للشعر االجتماعي:
 .1جاء في معظمه مقطوعات شعرية قصيرة وال سيما عند وصف
املهن وتبادل التهاني.
 .2يوظف اللغة السهلة واأللفاظ االجتماعية السائدة غي املجتمع
األندلس ي مثل ليلة العيد والنيروز واملهرجان والوراقة.
 .3يميل إلى املعاني البسيطة ويوظف الصور الشعرية السهلة
كتشبيه صاحب الوراقة باإلبرة التي تكسو الناس وأثر الصوم في
الهالل حتى غدا نحيال.
 .1بين مظاهر التعايش والتفاعل في األندلس من خالل ما
درست
تجلى التعايش والتفاعل في مظاهر شتى من بينها احترام جميع
مكونات املجتمع األندلس ي ومشاركة أتباع األديان املختلفة
املناسبات في ما بينهم ومنجهم حرية العبادة وبناء الكنائس وتبادل
التهاني
 .2اذكر بعض العادات االجتماعية في األندلس
خروج الناس ملراقبة هالل العيد وفرحتهم الغامرة  ،تبادل التهاني
بهذه املناسبة ارتداء اللباس األبيض في األتراح واألحزان
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قضايا من النثر في العصر األندلس ي
▪ بم تأثر النثر في األندلس
تأثر بالنثر في املشرق العربي فتناول األندلسيون ما كان معروفا في
املشرق من رسائل ديوانية وشخصية وخطب ووصايا وأبدعوا
خاصة في فن الرسائل األدبية التأليفية وفن القصص الفلسفية.
▪ اذكر أشهر أدباء املشرق
ابن املفقع والجاحظ وابن العميد وأبي حيان التوحيدي
أوال :الرسائل األدبية التأليفية
▪ عرف الكتابة التأليفية
وهي مجموعة رسائل أدبية تتنوع أهدافها بين الترفيه عن النفس
بما تلذ قراءته وشرح الحقائق بأسلوب قصص ي خيالي مصورة
عواطف الناس وأهوائهم في حياتهم الخاصة والعامة.
▪ ما الهدف من الرسائل التأليفية ؟ الترفيه عن النفس بما
تلذ قراءته وشرح الحقائق بأسلوب قصص ي خيالي مصورة
عواطف الناس وأهوائهم في حياتهم الخاصة والعامة.

▪ علل :اخترع ابن شهيد شياطين للشعراء املشهورين والكتاب
النابهين
ليسمعهم من شعره ونثره ما يحملهم على االعتراف له بالتفوق
والعبقرية في زمانه وجرت بينهم وبينه مطارحات أدبية ومناقشات
لغوية تجلت فيها آراء ابن شهيد النقدية وقد أجازوه وذلك
باعترافهم بتفوقه وجودة أدبه.
▪ ملن وجه ابن شهيد رسالته؟ إلى شخص كناه أبا بكر (وهو
شخصية خيالية).
▪ ما سبب اختيار ابن شهيد لرسالته اسم "التوابع والزوابع"؟
ألنه جعل مسرحها عالم الجن واتخذ كل أبطالها -في ما عداه -من
الشياطين.
▪ ما املقصود بالتوابع والزوابع
التوابع :جمع تابع أو تابعة وهو الجني أو الجنية ويكونان مع
اإلنسان يتبعانه حيث ذهب.
والزوابع :جمع زوبعة :وهي اسم شيطان أو رئيس للجن.

▪ اذكر أشهر من كتب في الكتابة التأليفية من األندلسيين:
 .1ابن حزم صاحب (طوق الحمامة في األلفة واألالف)
 .2وابن شهيد صاحب (التوابع والزوابع).
 .1طوق الحمامة في األلفة واألالف (ابن حزم األندلس ي)

▪ كيف انتزع ابن شهيد من توابع الشعراء والخطباء شهادة
بتفوقه في األدب؟
عن طريق اتصاله بتوابع الشعراء والكتاب فناقشهم وناقشوه
وعرض في أثناء ذلك بعض أرائه النقدية وكثيرا من نماذج شعره
ودافع عن فنه
 .5وازن بين رسالتي" :طوق الحمامة" و"التوابع والزوابع" من
حيث :سبب التأليف واملوضوع.
املوضوع
سبب التأليف
طوق رد بها ابن حزم على الحب في نشأته وتطوره
الحمامة سائل بعث إليه من وأغراضه ودرجاته
مدينة أملرية يسأله أن وأنواعه ومكامن السعادة
يصف له رسالة في صفة والتعاسة فيه
الحب ومعانيه وأسبابه
وأغراضه وما يقع منه
على سبيل الحقيقة.
التوابع لم ينل ابن شهيد من عرضت فيه آراء ابن
والزوابع أدباء عصره وعلمائه إال شهيد النقدية واالعتراف
له بالتفوق والعبقرية في
النقد فأراد أن يثبت
زمانه ممن ناقشهم من
لنظرائه قدرته على
شياطين الشعراء
الكتابة
والكتاب

▪ عرف بكتاب طوق الحمامة (سبب تأليفه)
هي رسالة رد بها ابن حزم على سائل بعث إليه من مدينة أملرية
يسأله أن يصف له رسالة في صفة الحب ومعانيه وأسبابه
وأغراضه وما يقع منه على سبيل الحقيقة.
يقع الكتاب في ثالثين بابا تناول فيها الحب في نشأته وتطوره
وأغراضه ودرجاته وأنواعه ومكامن السعادة والتعاسة فيه.
▪ اذكر الخصائص الفنية لرسالة ابن حزم:
 .1تستخدم عبارات قصيرة سلسة بعيدة عن التكلف
 .2تعالج عاطفة الحب من منظور إنساني مستخدمة التسلسل
املنطقي
 .3تستشهد بالشعر لتوضيح املعنى.
 .2التوابع والزوابع  /ابن شهيد األندلس ي
▪ ما سبب تأليف التوابع والزوابع
لم ينل ابن شهيد من أدباء عصره وعلمائه إال النقد فأراد أن
يثبت لنظرائه قدرته على الكتابة
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ثانيا :فن القصة الفلسفية
▪ علل كثرت القصص الفلسفية التأملية في العصر األندلس ي
ألن كتابها يتخذونها وسيلة للتعبير عن فكرهم وفلسفتهم وآرائهم.
▪ عرف بقصة (حي بن يقظان) البن طفيل.
تلخيص فلسفي تأملي جميل ألسرار الطبيعة والخليقة عرضت من
خالل حياة طفل يدعى (حي بن يقظان) ألقي في جزيرة مجهولة وقد
استطاع هذا الطفل باملالحظة والتأمل التدريجي لظروف الحياة
ومظاهرها الطبيعية أن يدرك بفطرته وتفكيره أن لهذا الكون
خالقا.
▪ بين هدف ابن طفيل من تأليف قصة (حي بن يقظان)
لكي تكون وسيلة للتعبير عن فكره وفلسفته وآرائه
تميز أسلوب ابن طفيل في قصة حي بن يقظان بالخصائص
(الخصائص الفنية ):
 .1تأثره بمضامين القرآن الكريم
 .2يعتمد التأمل والتفكير في الخلق والكون
 .3عني بدقة الوصف والسرد
وازن بين رسالة التوابع والزوابع وقصة حي بن يقظان من حيث:
سبب التسمية والهدف من التأليف.
الهدف من التأليف
سبب التسمية
الكتاب
أراد ابن الطفيل أن
حي بن نسبة إلى بطل
يعرض من خالل القصة
يقظان القصة (حي بن
فكره وفلسفته وآراءه في
يقظان)
الكون والوجود
أن ابن شهيد لم ينل من
التوابع أنه جعل مسرحها
أدباء عصره وعلمائه إال
والزوابع عالم الجن واتخذ
ابطالها  -في ما عداه النقد فأراد أن يثبت
لنظرائه قدرته على
 من الشياطينالكتابة
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الوحدة الثانية :األدب في العصرين :األيوبي والمملوكي
قضايا من الشعر في العصرين األيوبي واململوكي
▪ علل  :حفل العصران األيوبي واململوكي باألحداث الجسام
التي أصابت أقطار العالم اإلسالمي بالتفكك السياس ي
والعسكري من جراء الغزوين الصليبي واملغولي ملشرق العالم
العربي.
▪ ما دور األدب اتجاه األحداث التي أصابت أقطار العالم
اإلسالمي في العصريين األيوبي واململوكي ؟
كان لألدب دور كبير في تصوير تلك األحداث واإلشادة ببطوالت
قادتها من املسلمين ووصف النكبات واستنهاض همم املسلمين
وحثهم على الجهاد وتحرير أراض ي املسلمين.
أوال شعر الجهاد
 .1صدى الغزو الصليبي في الشعر
▪ ما الذي هيأ لدول أوروبا أن تغزو املشرق العربي وتحتل
بعض مدنه تحت مسمى "الحروب الصليبية؟
النزاعات الداخلية بين أمراء الدول اإلسالمية وقادتها فضعفت
قوتهم العسكرية
▪ لم عمل عماد الدين زنكي وابنه نورالدين وصالح الدين
األيوبي على توحيد صفوف املسلمين في بالد الشام ومصر؟
ملواجهة هذا الغزو وتحرير ما احتله األعداء بعد حروب طاحنة
أعادت لألمة حقها وهيبتها.
▪ علل أصبحت هذه الحروب هي الصبغة العامة ملوضوعات
الشعر في تلك الفترة
ال يكاد ديوان شعر يخلو في هذه الحقبة من قصائد عن البطوالت
الرائعة في مقاومة الصليبيين ولم يكتف الشعراء بذلك بل وصفوا
النكبات التي مني بها املسلمون وال سيما الجرائم الوحشية التي
اقترفها الصليبيون في القدس وغيرها من املدن
▪ اذكر ثالثة من الشعراء الذين انعكست أصداء الغزو
الصليبي على شعرهم
األبيوردي  ،الرشيد النابلس ي  ،شهاب الدين محمود الحلبي ،ابن
الساعاتي  ،ابن القيسراني  ،ابن املجاور (يكتفي بذكر ثالثة)
اذكر مضامين (موضوعات) شعر الغزو الصليبي :
 .1تصوير سقوط بيت املقدس بأيدي الصليبيين.
 .2الدعوة إلى تحرير املدن وال سيما بيت املقدس
 .3تسجيل االنتصارات والتهنئة بالفتوحات وال سيما فتح بيت
املقدس

إعداد األستاذ مروان عمارة

القضايا األدبية ف1
 .2صدى الغزو املغولي في الشعر
▪ كيف تفاعل الشعراء مع أحداث الغزو املغولي ؟
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ثانيا :املدائح النبوية
▪ عرف املديح النبوي .
بتصوير األحداث واإلشادة ببطوالت قادتها من املسلمين ورثاء
فن شعري يعنى بمدح النبي محمد صلى هللا عليه وسلم وتعداد
َ
ُ
شهدائها وتبيان آثارها في ديار املسلمين
صفاته الخلقية والخلقية وإظهار الشوق لرؤيته وزيارته وزيارة
األماكن املقدسة التي ترتبط بحياته مع ذكر معجزاته املادية
▪ أبرز مضامين شعر الغزو املغولي :
واملعنوية واإلشادة بغزواته.
ب .تسجيل االنتصارات
أ .تصوير سقوط املدن
▪ بم يعنى املديح النبوي ؟
▪ اذكر الخصائص الفنية لشعر الجهاد في العصرين :األيوبي
 .1مدح النبي محمد صلى هللا عليه وسلم
واململوكي
َ
ُ
 .2تعداد صفات النبي صلى هللا عليه وسلم الخلقية والخلقية
 .1يتصف بالواقعية من خالل وصف أحداث املعارك وصفا
 .3إظهار الشوق لرؤيته وزيارته وزيارة األماكن املقدسة التي
مباشرا مثل وصف شرف الدين األنصاري معركة عين جالوت.
ترتبط بحياته
 .2يكثر من استخدام الفنون البديعة كالجناس (وللدموع على اآلثار
 .4ذكر معجزات الرسول صلى هللا عليه وسلم املادية واملعنوية
آثار) والطباق (سرت قلوبا  /أبكت عيونا).
 .5اإلشادة بغزوات النبي صلى هللا عليه وسلم .
 .3يتميز بحرارة العاطفة وتدفق املشاعر وال سيما عند الحديث عن
▪ علل سمي املديح النبوي مديحا ال رثاء
سقوط املدن وتصوير املآس ي والفرح باالنتصارات.
ألن الرسول صلى هللا عليه وسلم حي في نفوس املسلمين برسالته
من الخصائص الفنية لشعر الجهاد في العصرين األيوبي
وسنته ومبادئه التي بعث من أجلها.
واململوكي حرارة العاطفة وضح ذلك من خالل األبيات السابقة.
▪ متى نشأ املديح النبوي؟
تبدو في األبيات حرارة العاطفة جلية  ،حيث كرر الشاعر كلمة
في صدر اإلسالم واستمر النظم فيه في العصرين األموي والعباس ي
(لهفي) إضافة إلى تعبيرات الشكوى واملوازنة بين حال دمشق قبل
وقد تطور هذا الشعر وأصبح يشكل ظاهرة تسترعي االنتباه في
سقوطها وبعده  ،وهذا مما ال تصنع فيه وال مجال إال للجدية وبث
العصرين األيوبي واململوكي
الشكوى والتوجع
▪ علل أصبح شعر املديح النبوي يشكل ظاهرة تسترعي االنتباه
 .7وازن بين رثاء املدن في العصر األندلس ي وفي العصرين األيوبي
في العصرين األيوبي واململوكي
واململوكي.
ويعود ذلك إلى ما تعاقب على املسلمين من ويالت ومصائب وأحزان
العصر األندلس ي
العصران األيوبي واململوكي
وقد القى كثيرون من شدة وطأتها القهر واأللم وجعلتهم يعيشون في
▪ من مظاهر شعر رثاء
▪ صدى الغزو الصليبي
تعب ونكد وال سيما بعد الهجمات املتوالية :الصليبية الجائرة من
املدن واملمالك
واملغولي في الشعر
الغرب والتترية الغادرة من الشرق فما كان منهم إال التوجه بهم إلى
 .1تصوير ما حل باملدن من
 .1تصوير سقوط بيت
هللا تعالى والتضرع إليه كي ينجيهم من الكرب الذي وقع بهم
خراب ودمار وما نزل
املقدس بأيدي الصليبيين.
وتوسلوا إلى رسوله محمد أن يكون شفيعا لهم عند هللا لكي
بأهلها من كرب وضيق
 .2الدعوة إلى تحرير املدن وال
ينجيهم من النوائب التي كادت تقضيى على وجودهم.
 .2املوازنة بين ماض ي املدن
سيما بيت املقدس
▪ علل كثر النظم في املديح النبوي وأقبل الناس عليه بشغف
وحاضرها
 .3تسجيل االنتصارات
ولهفة
 .3االستنجاد باملسلمين
والتهنئة بالفتوحات وال
ألنه يجدون فيه فرحتهم وسعادتهم وراحتهم النفسية ويتدارسونه
واستنهاض الهمم
سيما فتح بيت املقدس
وينشدونه في مجالسهم ومحافلهم وأماكن عبادتهم.

القضايا األدبية ف1
▪
.1
.2
.3
.4
.5
.6
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نظم عدد من الشعراء دواوين خاصة قصروها على املديح
النبوي مثل:
"معارج األنوار في سيرة النبي املختار" للصرصري
" بشرى اللبيب بذكرى الحبيب" البن سيد الناس اليعمري
" منتخب الهدية في املدائح النبوية" البن نباتة املصري
"فرائد األشعار في مدح النبي املختار" البن العطار الدنيسري
"شفاء الكليم بمدح النبي الكريم" البن عربشاه الدمشقي
جملة قصائد أشهرها (البردة) املعروفة باسم "الكواكب الدرية
في مدح خير البرية" للبصيري

▪ اذكر موضوعات شعر املدائح النبوية:
 .1عرض بغية الشاعر بمدح الرسول فيتغنى بصفاته وسيادته
وقيادته للعرب والعجم وحاجة الناس إلى شفاعته
 .2بيان منزلة الرسول الرفيعة والتوسل إليه وطلب الشفاعة منه
للنجاة من عذاب النار فاآلمال معقودة عليه
 .3وصف الشعراء معجزات الرسول صلى هللا عليه وسلم ال
سيما حادثة اإلسراء واملعراج وصفا مفصال دقيقا
▪ اذكر الخصائص الفنية لشعر املديح النبوي
 .1تبرز فيه العاطفة وتدفق املشاعر تجاه الرسول عند الحديث
عن شمائله ومعجزاته وطلب شفاعته.
 .2يتميز بوحدة املوضوع وطول القصيدة.
 .3تأثرت مضامينه بالقرآن الكريم ومن ذلك الحديث عن حادثة
اإلسراء واملعراج وذكر النبي في الكتب السماوية والطير األبابيل
وبالحديث النبوي الشريف عند ذكر البراق في حادثة اإلسراء.
 .4يشيع فيه فن املعارضات مثال ذلك قصيدة ابن الساعاتي التي
عارض فيها كعب بن زهير في قصيدته
▪ في رأيك لم أكثر شعراء املدائح النبوية من معارضة قصيدة
كعب بن زهير في مدح الرسول
تعد القصيدة من أوائل ما قيل في مدح الرسول وقد لقيت اهتماما
كبيرا من القدماء واملحدثون كونها حافظت على القالب العام
للقصيدة الجاهلية وهي تمثل تحديا للشعراء فيتبارون في معارضتها
إلثبات قدرتهم واالعتداد بأنفسهم وملا فيها من العاطفة الدينية
وألنها على البحر البسيط وهو من البحور املحببة امليسرة لدى
الشعراء
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قضايا من النثر في العصرين األيوبي واململوكي
أوال :أدب الرحالت
▪ متى انتشر أدب الرحالت
في العصرين األيوبي واململوكي
▪ علل يعد أدب الرحالت في العصرين األيوبي واململوكي من
أبرز الفنون األدبية النثرية وأمتعها وأقربها إلى القراء
اللتصاق هذا الفن بواقع الناس وحياتهم وامتزاجه بفنون أخرى
كالقصص واملذكرات والتراث الشعبي واليوميات.
▪ اختالف اهتمامات الرحالة في رحالتهم
ألن الرحالة متنوعون في ثقافاتهم وعلومهم ممن استهوتهم املغامرة
والسفر والترحال
▪ ما الذي صوره ونقله كتاب أدب الرحالت
نقل عادات من تحدث عنهم وتقاليدهم وثقافاتهم ولغاتهم وطرق
عيشهم ومعتقداتهم الفكرية واملذهبية وبعضهم اعتنى بنق
جغرافية البالد التي ارتحل إليها وآثارها ومناخها وتوزيع سكانها
وطبيعتهم ومعالم حضارتها.
▪ وضح يعد أدب الرحالت ذو قيمة علمية كبيرة
كونه وثائق تاريخية وجغرافية واجتماعية وثقافية يعتمد عليها
ملعرفة أحوال البالد املكانية والسكانية.
▪ اذكر أشهر الرحالة في العصرين األيوبي واململوكي
ابن جبير وابن بطوطة.
 .1ابن جبير (ت614هـ) /تذكرة باألخبار عن اتفاقات األسفار
▪ عرف بكتاب ابن جبير تذكرة باألخبار عن اتفاقات األسفار
دون ابن جبير خالل رحلته في القرن السادس الهجري مشاهداته
ومالحظاته في يوميات سميت باسم "تذكرة باإلخبار عن اتفاقات
األسفار" وصف فيها البيت الحرام واملسجد النبوي ودمشق
والعراق وغيرها من البلدان كما وصف األسواق واألسوار والحصون
واملشافي واألحوال االقتصادية والسياسية واالجتماعية لساكني
البلدان التي مر بها ودرجة االستقرار فيها كما وصف رحالته.
 .2ابن بطوطة "تحفة النظار في غرائب األمصار وعجائب
األسفار"
هو محمد بن عبد هللا الطنجي لقب بأمير الرحالة املسلمين .خرج
من طنجة سنة (725هـ) فطاف قارتي :آسيا وأفريقيا وبعض بلدان
قارة أوروبا .استغرقت رحلته ما يقارب الثالثين عاما.
دون أخبار رحلته في كتابه فوصف فيها البلدان التي زارها ومواقعها
واملسافات بينها ومظاهر العمران فيها وحكامها وعادات أهلها
وألبستهم وألوانها وأشكالها وحيويتها وداللتها كما وصف األطعمة
وأنواعها وطريقة صناعتها.

القضايا األدبية ف1
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▪ اذكر أهم الخصائص الفنية ألدب الرحالت
 .1يقتبس من اآليات القرآنية أو األحاديث النبوية الشريفة أو
األشعار مثل ما ورد في نص ابن جبير "وجاءنا املوج من كل مكان
وظننا أنا قد أحيط 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 املتناغمة ذات اإليقاع املوسيقي.
ومثال ذلك" :فلما جن الليل اشتد تالطمه وصكت اآلذان غماغمه
واستشرى عصوف الريح".
▪ في رأيك لم لقب ابن بطوطة أمير الرحالة املسلمين
ألنه أشهر الرحالة املسلمين وألن رحلته أطول رحلة ألنه ارتحل إلى
قارات متعددة فاجتاز املسافات البعيدة التي لم يسبق ألحد أن
اجتازها
 .4اقرأ النصين اآلتيين ثم أجب عما يليهما:
مما جاء في وصف ابن جبير لدمشق:
وازن بين النصين من حيث :التأثر بالقرآن الكريم واللغة
والجناس والسجع.
الجناس والسجع
اللغة
التأثر بالقرآن
وظف الكاتب
النص أورد قوله تعالى تمتاز بعض
املحسنات
مفرداته
األول  " :اركض
البديعية
بالصعوبة
برجلك هذا
السجع (استقرينها
(األصم ،
مغتسل بارد
 استجليناهاالصالب ،
وشراب
/الرياحين
مذناب،
البساتين) الجناس
األراقم )
َ
ُ
(املشرق /املشرق)
عدم امليل
اللغة سهلة
النص تأثر بقوله
للمحسنات
واملفردات
الثاني تعالى:
البديعية
ذات معان
فجعلناهم
سهلة
أحاديث
ومزقناهم كل
ممزق
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ثانيا :فن الرسائل في العصرين :األيوبي واململوكي
▪ ازدهر فن الرسائل في العصرين :األيوبي واململوكي ازدهارا
ملحوظا بسبب عوامل اذكرها
عوامل سياسية واجتماعية وعلمية.
▪ اذكر العوامل السياسية التي أدت إلى ازدهار فن الرسائل
 .1كثرة دواوين الدولة التي اقتضت الحاجة إلى كتاب الرسائل
لتسيير أمورها.
 .2حاجة الحياة السياسية الرسمية التي عاشها السالطين
واألمراء والجند من سلم وحرب إلى استخدام الرسائل إلصدار
أوامر التعيين أو العول أو توطيد العالقات مع البلدان األخرى
وتحسين السياسة الخارجية
▪ اذكر العوامل االجتماعية التي أدت إلى ازدهار فن الرسائل
 .1علو منزلة كتاب الرسائل عند السالطين وامللوك حيث قاربت
منزلتهم الوزراء وكبار القضاة.
 .2اتخاذ الرسائل وسيلة تواصل اجتماعي فكانت تستخدم في
التهنئة واملدح والتعزية واملواساة والشكر وغير ذلك.
▪ اذكر العوامل العلمية التي أدت إلى ازدهار فن الرسائل
 .1ديوان اإلنشاء وما وضع من شروط على من يريد أن يتخذ
الكتابة صنعة له مع كثرة املكتبات التي كانت تخرج منه أو
تعود إليه من مبايعات وعهود وغير ذلك.
 .2رغبة الكتاب في إظهار ثقافتهم وبراعتهم في الكتابة في فنون
النثر املختلفة ونها الرسائل.
▪ اذكر أشهر كتاب الرسائل في العصرين(األيوبي واململوكي)
القاض ي الفاضل والعماد األصفهاني صاحب كتاب "خريدة القصر
وجريدة العصر في ذكر شعراء العصر" ومحي الدين بن عبد
الظاهر وعالء الدين بن غانم.
 .1أبو علي عبد الرحيم البيساني (القاض ي الفاضل) (596هـ)
▪ بم بلقب أبو علي عبد الرحيم البيساني.
محي الدين ومجير الدين والقاض ي الفاضل درس العلوم الشرعية
وديوان الحماسة وتعلم فن الكتابة وعمل في ديوان اإلنشاء زمن
صالح الدين األيوبي.
▪ لم عد القاض ي الفاضل أهم أعمدة كتاب الرسائل في
العصرين األيوبي واململوكي
ألن كتاب الرسائل في عصره ساروا على طريقته في الكتابة
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▪ علل سار كتاب الرسائل في عصره على طريقته في الكتابة
بوصفه أحد أهم أعمدة كتاب هذا الفن؛ فكانت رسائله وطريقته
في الكتابة نهج الكتابة لكتاب العصرين :األيوبي واململوكي ومحفزة
لهم على اإلبداع.
 .2محي الدين بن عبد الظاهر (ت692هـ)
هو القاض ي محيي الدين أبو الفضل ولد في بيت علم ودين .ودرس
التاريخ والسير واألدب وبرع في الكتابة النثرية وكثرت مؤلفاته ،منها:
الروض الزاخر في سيرة امللك الظاهر وتشريف األيام والعصور في
سيرة امللك املنصور.
الخصائص الفنية للرسائل
ظهرت في النصين السابقين الخصائص الفنية اآلتية للرسائل:
 .1تتأثر بالقرآن الكريم كما ورد في رسالة القاض ي الفاضل:
"فعرفهم في لحن القول" وفي رسالة ابن عبد الظاهر" :يقاتلون
قياما وقعودا وعلى جنوبهم".
 .2تؤرخ الرسالة ألحداث العصر فتعد سجال تاريخيا كما ورد في
رسالة القاض ي الفاضل في فتح بيت املقدس.
 .3تكثر في الرسالتين املحسنات البديعية كالجناس (فأمكن النقاب
أن يسفر للحرب النقاب) ،والطباق (واعتصم بمنعتها كل قريب
منهم وبعيد يقاتلون فياما وقعودا).
 .4تمتاز رسالة القاض ي الفاضل بغرابة بعض األلفاظ مثل
(السماك ،مرادع ،متولج ،وغيرها) ،وأما ابن عبد الظاهر فقد مال
إلى استخدام األلفاظ السهلة في رسالته (فكم من شجاع ألصق
ظهره إلى ظهر صاحبه وحامى وناضل ورامى).
 .3وازن بين الرسالتين اآلتيتين من حيث الخصائص الفنية
للرسائل في العصرين :األيوبي واململوكي:
أ .وصف عالء الدين بن غانم في رسالة له إحدى القالع:
"وذات اودية ومحاجر ال تراها العيون لبعد مرماها إال شزرا وال
ينظر ساكنها العدد الكثير إال نزرا وال يظن ناظرها إال أنها
طالعة بين النجوم بما لها من األبراج ولها من الفرات خندق
يحفا كالبحر إال أن " هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج".
ب .ورد الناصر قالوون على محمود غازان الذي طلب منه
الصلح برسالة منها" :وسل سيف البغي قتل به "وال يحيق
املكر الس يء إال بأهله" فيرسل إلينا من خواص دولتك رجل
يكون عندكم ممن إذا قطع بأمر وقفتم عنده".
النص األول
النص الثاني
التأثر بالقرآن الكريم (هذا عذب التأثر بالقرآن (وال يحيق
املكر الس يء إال بأهله)
فرات وهذا ملح أجاج)

استخدام املحسنات البديعية
(شزر -نزر /أبراج-أجاج
استخدام التشبيهات مثل ولها
من الفرات خندق يحفها البحر
الدقة في الوصف
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تؤرخ ألحداث العصر
وضوح املعنى وسهولة
األلفاظ وصرامة األسلوب

ثالثا :الخطابة في العصرين :األيوبي واململوكي
▪ علل يعد فن الخطابة في العصرين :األيوبي واململوكي من
أهم الفنون األدبية؛
ألنه أسهم في الدفاع عن القيم الفاضلة وإقناع الجماهير بآراء
وأفكار سياسية.
▪ ما العوامل التي أسهمت في تنشيط فن الخطابة وازدهاره
في العصرين األيوبي واململوكي :
 .1نشاط حركة بناء املساجد والزوايا والربط.
 .2تقريب السالطين للخطباء ورفع منزلتهم.
 .3توافر دواعي الخطابة ومحفزاتها كالغزو الصليبي والغزو املغولي
والظروف السياسية والعسكرية التي عملت على ازدهار الخطابة وال
سيما الخطابة السياسية والدينية.
محي الدين الزكي (ت558هـ) هو أبو املعالي محمد القرش ي امللقب
بمحي الدين املعروف بابن زكي الدين فقيه خطيب أديب حسن
اإلنشاء كانت له منزلة رفيعة عند السلطان صالح الدين األيوبي.
شهد فتح بيت املقدس فكان أول من خطب باملسجد األقص ى في
الجمعة األولى بعد تحريره وتعد هذه الخطبة أنموذجا للخطب
الدينية .وفي ما يلي بعض منها:
• اذكر الخصائص الفنية ألسلوب ابن الزكي /الخصائص
الفنية للخطبة الدينية
 .1تبرز العاطفة الدينية فيها خاصة عند التمثل بالقرآن الكريم.
 .2تتأنق في اختيار األلفاظ الواضحة ذات املعاني السهلة.
 .3توظف الصور البيانية واملحسنات البديعية كالسجع والجناس
ما يضفي على الخطبة جرسا موسيقيا ومثال السجع ما ورد في
العبارات" :وهو مقر األنبياء ومقصد األولياء ومهبط الوحي ومنزل
األمر والنهي" .أما الجناس فمثل " استرداد هذه الضالة من األمة
الضالة".

القضايا األدبية ف1

إعداد األستاذ مروان عمارة

األسئلة
 .3اقرأ النص اآلتي من خطبة البن منير اإلسكندراني (ت683هـ)
ألقاها بعدما ملك التتار الشام سنة (658هـ) ثم استخرج منها ما
يناسب من الخصائص الفنية للخطبة:
 تتأنق في اختيار األلفاظ الواضحة ذات املعاني السهلة(سبحان من وسعت رحمته ،يرحم ،املوجود،املقصود،ضمان
وعده)
 التمثل بالقرآن الكريم(ائتيا طوعا أو كرها ) والعاطفة الدينيةتبرز فيها بوضوح
 توظف املحسنات البديعية كالسجع ( دمعت _ خشعت  ،وفي خفي) والطباق (خافوا -تأمنوا)رابعا :التأليف املوسوعي في العصرين  :األيوبي واململوكي
▪ عرف املوسوعة
املوسوعة كتاب يجمع معلومات شتى من العلوم واملعارف في
مختلف ميادين املعرفة أو ميدان منها مرتبة ترتيبا هجائيا.
▪ متى ظهر التأليف املوسوعي
في العصر العباس ي في القرن الثالث الهجري
▪ مثل لبعض املصنفات ذات االتجاه املوسوعي في العصر
العباس ي
 .1كتاب "الحيوان" للجاحظ
 .2كتاب "األغاني" ألبي الفرج األصفهاني"
▪ ما العوامل التي كان لها تأثير في نشاط التأليف املوسوعي
في هذين العصرين:
 .1الغزو الصليبي والغزو املغولي وما أحدثاه من تدمير ثقافي وفكري
ملقدرات األمة اإلسالمية فحثت الخطى وألفت املوسوعات لتعويض
ما خسر.
 .2ديوان اإلنشاء وما يتطلبه من موسوعية املعرفة لدى كل من
يعمل فيه .فقد وجب على العاملين فيه أن يكونوا على دراية
بالعلوم الشرعية والتاريخ واألدب ...إلخ وال عجب أن أشهر كتاب
املوسوعات كانوا رؤساء لهذا الديوان أو كتابا فيه كالقلقشندي
وصالح الدين الصفدي واملقريزي وغيرهم.
 .3انتشار املكتبات الضخمة التي أوقفت لخدمة طلبة العلم وحوت
نفائس الكتب واملخطوطات؛ األمر الذي أتاح املجال لتنوع املعارف
وكثرتها ومن ثم التأليف املوسوعي.
 .4استقطاب مصر والشام للعلماء املهاجرين من أقطار أخرى
كاألندلس والهند والعراق وغيرها .ومن أمثلتهم ابن خلدون مؤسس
علم االجتماع وابن البيطار املالكي أشهر علماء العرب في الصيدلة...
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وغيرهما .وقد كان لهذا التمازج كبير األثر في قيام نهضة علمية
وأدبية متميزة في مصر والشام على وجه الخصوص.
▪ من أشهر املوسوعات في العصرين :األيوبي واململوكي
أ .الوافي بالوفيات لصالح الدين الصفدي (ت764هـ) وهو من
أوسع كتب التراجم يقع في نحو ثالثين مجلدا.
ب .غرر الخصائص الواضحة وعرر النقائص الفاضحة لجمال
الوطواط (ت718هـ) وهو كتاب يقع في ستة عشر بابا يشمل كل
باب منها على ستة فصول ضمنها مختارات من النثر والشعر.
ج .نهاية األرب في فنون األدب لشهاب الدين النويري (733هـ) وهي
موسوعة تقع في ثالثين مجلدا قسمت خمسة أقسام :السماء
واآلثار العلوية واألرض واملعالم السفلية واإلنسان وما يتعلق به
والحيوان الصامت والنبات والتاريخ من بدء الخليقة إلى عصره.
د .مسالك األبصار في ممالك األمصار البن فضل هللا العمري
(ت749هـ) وهو كتاب يقع في أكثر من عشرين جزءا حافلة بالفوائد
القيمة واملعلومات الواسعة في التراجم والتاريخ والجغرافية.
هـ .سير أعالم النبالء للذهبي (ت748هـ) وهو كتاب ضخم يقع في
ثالثين مجلدا في تراجم الرجال واألعالم.
و .صبح األعش ى في صناعة اإلنشا ألبي العباس القلقشندي
(ت821هـ) وهو كتاب ضخم يحتوي مقدمة وعشر مقاالت في فضل
الكتابة وصفات الكاتب والتعريف بديوان اإلنشاء وقوانينه وتاريخ
الكتابة وتطوراتها وأنواع املناصب من رجال السيف والقلم ...وغير
ذلك.
ز .نسيم الصبا لبدر الدين الحلبي (ت779هـ) وهو كتاب يقع في
نحو ثالثين فصال في وصف الطبيعة واألخالق واألدب وغيرها.
 .4صنف املوسوعات التي درستها إلى:
أ .موسوعات التراجم ( .الوافي بالوفيات /مسالك األبصار في
ممالك األنصار  ،سير أعالم النبالء )
ب .موسوعات األدب( .غرر الخصائص الواضحة /نهاية األرب في
فنون األدب /صبح األعش ى في صناعة اإلنشا /نسيم الصبا )
ج .موسوعات الطبيعة والجغرافيا والتاريخ(.نهاية األرب في فنون
األدب/مسالك األبصار في ممالك األمصار/نسيم الصبا )

