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الريّان يف اللغة العربيّة ( الفروع األكادمييّة )

ي
الوحدة األوىل  :األدب يف العصر األندلس ّ
قضايا من الشّعر يف العصر األندلسي

مقدمة تارخيية موجزة :
سؤال  :ماذا أطلق العرب على األندلس ؟ وأين تقع ؟
أطلق العرب اسم األندلس على شبه جزيرة أيبرييا ( إسبانيا والربتغال ) اليت تقع جنوبي غرب قارة أوروبا ،
وحيدّها من الغرب احمليط األطلسي  ،ومن اجلنوب والشرق البحر األبيض املتوسّط  ،ومن الشمال بالد الفرجنة
( فرنسا ) .
سؤال  :كم عام أقام العرب يف األندلس ؟أو كم قرنًا حكم العرب املسلمون األندلس ؟
*حكمها املسلمون مثانية قرون فتحها طارق بن زياد وموسى بن نصري حتى سقوط غرناطة عام (897هـ ) .
مب تفوّق األندلسيون يف تلك املرحلة ؟
سؤال َ :
*تفوق األندلسيون يف خمتلف العلوم  ،وأجادوا معظم الفنون ،وأبدعوا أدبًا غزيرًا  ،وتركوا حضارة عظيمة ما

تزال آثارها شاهدة على عظمتهم ،

فال نكاد نرى عِلْمًا أو فنًّا إال ولألندلسي يدٌ فيه.

سؤال  :علّل  :تطورت مضامني الشعر وأساليبه يف العصر األندلسي .
بفضل جمموعة من العوامل السياسية واالجتماعية والبيئية .
سؤال  :عدد مراحل احلكم االسالمي يف األندلس والدول اليت تعاقبت عليها :
 .1عهد الفتح والوالية ( 92هـ ــ  138هـ )  :حيث استُكمل فتح األندلس  ،وحكم األندلس يف هذه احلقبة والة تُعيّنهم الدولة
األموية يف املشرق ويتبعون هلا .
.2عهد اإلمارة واخلالفة (138هـ 422 -هـ )  :تبدأ هذه احلقبة بدخول عبد الرمحن بن معاوية ( صقر قريش ) األندلس وتأسيسه
دولة أموية مستقلة عن املشرق .
.3عهد ملوك الطوائف ( 422هـ 484 -هـ )  :قامت يف هذه احلقبة عدة ممالك ودول على أنقاض الدولة األموية .
.4عهد املرابطني ( 484هــ ــ  540هـ ) شهدت هذه احلقبة دخول يوسف بن تاشفني األندلس والقضاء على ملوك الطوائف .
.5عهد املوحدين (  540هـ ــ  633هـ )  :أصبحت األندلس يف هذه احلقبة والية تابعة للمغرب العربي .
.6عهد بين األمحر( 633هـ ــ  897هـ )  :وكانت هذه احلقبة نهاية احلكم العربي اإلسالمي يف األندلس .
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سؤال  :ما مكونات اجملتمع األندلسي ؟ وما هي الديانات اليت سادت فيه ؟
تكوّن اجملتمع األندلسي من العرب والرببر واإلسبان والصقالبة  ،وسادت الديانات السماوية الثالث  ،وكانت مثلًا
يُحتذى يف التعايش االجتماعي والتسامح الديين .
سؤال  :ما الذي أدّى إىل بروز الشعر األندلسيّ ؟
الواقع البيئي واالجتماعي والسياسي .
سؤال  :عدد أشكال شعر األندلس ؟
أ .وصف

ج  .شعر املرأة

ب .رثاء املدن واملمالك

هـ  .الشعر االجتماعي .

د  .املوشّح ( حمذوف )

سؤال  :مباذا متيّزت األندلس ؟
وقد متيزت األندلس جبمال طبيعتها  ،وتنوع تضاريسها  ،واعتدال مناخها  ،وغزارة مياهها  ،وخصوبة أرضها،
وخضرتها الدائمة .
مالحظة ُ :أطلق على األندلس ( جَنّة اهلل على أرضه ) و ( الفردوس املفقود ) .

قضايا من الشعر يف العصر األندلسي :
سؤال  :علل  :تطورت مضامني الشّعر وأساليبه يف العصر األندلسي .
بفعل جمموعة من العوامل السياسية واالجتماعية والبيئية .
سؤال  :علل  :عاش الناس حياة حرية وانفتاح واندماج بالثقافات والشعوب األخرى  ،وتأثر الشعر األندلسي بذلك
شكلًا ومضمونًا.
نتيجة لكثرة األحداث السياسية وتنوّعها  ،ومجال البيئة األندلسية وتنوع تضاريسها .
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أوالً  :شعر وصف الطبيعة  ( :حفظ مخسة أبيات على شعر الطبيعة ) .

سؤال  :بيّن سبب اهتمام الشعراء األندلسيني بالطبيعة  )2018 (.سؤال  :ما أثر هذا اجلمال الطبيعي على ذوق األندلس ؟
1مجال الطبيعة املتمثل يف تنوع التضاريس  .2اعتدال املناخ .
جعله رقيقًا سلسًا  ،فكان اإلنتاج الشعري يف هذا السياق
 .3غزارة املياه  .4 .خصوبة األرض  ،وخضرتها الدائمة .
غزيرًا رقيقًا .

سؤال  :عدد أبرز مظاهر شعر وصف الطبيعة يف األندلس ؟
1ـ وصف البيئة األندلسية على حنو عام  ،وبيان حماسنها والتغين جبماهلا  ،يقول ابن سَفَر املَرينِيّ متغنيًا باألندلس
ومجاهلا  ( :ما القضيّة اليت متثّلها األبيات التالية من قضايا الشّعر يف األندلس ؟ ( شتوي ) 2018
فـــي أَرْضِ أنْــدَلُـسٍ تَـلْــتَـــذُّ نَـعْــمـــــــــاءُ

وَال يُــفـارقُ فـيـهـا الـقَلْـبَ سَــــرّاءُ

َوكَيْــــفَ ال ُيبْهِجُ األبصار رُؤيَتُهــــــــــــــــا

ي صنْعاءُ
َوكُلُّ رَوْضٍ بِها يف الوَشْ ِ

أَنْهارُهـــا فِضةٌ وَاملِسْـــكُ ُت ْرَبتُهـــــــــــــــــا

وَاخلَزُّ رَوْضتُها وَالدُّرُّ حَصبــَــــــــــاءُ

قَدْ مُيزَتْ منّْ جهات الَأَرْضِ حنيَ بَدَتْ

فَريــدةً وتَوَلَـــى مَيْزَها املـــــــــــاءُ

لِذاكَ يَبْسمُ فيها الزَّهْـرُ مِـــــنْ طَـــــــــــرَبٍ

والطَّيْرُ يَشْدو وَلألغْصانِ إصــغـــــاءُ

2ـ وصف احلدائق والرياض والزهور كالنرجس واألقحوان والسوسن والبهار والياسَمني  ،يقول ابن النَّظّام األندلسي
واصفًا زهر البهار :
وَقَدْ بَدَتْ للْبَهار أَلْوِيَـــــــــةٌ

تَعْبَقُ م ْسكًا طُلوعُها عَجَـبُ

رُؤوسُها فِضَّةٌ ُموَرِّقَـــــــــــــةٌ

تُشْرِقُ نورًا عُيونُها ذَهَـــــبُ

فَهْوَ أَمريُ الرّياضِ حَفَّ بِـــهِ

مِنْ سائِرِ النَّوْرِ عَ ْسكَرٌ لَجِبُ

صحَفي يف وصف سوسنة :
ويقول جَعْفَر املُ ْ
يا رُبَّ سَوْسَنَةٍ قَــــدْ بتُّ َألْثُمُها

وَما لَها غَريُ طَعْمِ املسْكِ منْ ريق

مُصفَرَّةُ الوَسْطِ مُبْيَضٌّ جَوانِبُها

َكأنَّها عاشقٌ فـــي حِجْـرِ مَعْشـوقِ
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3ـ وصــفْ املائيــات كاألنهار والبحــار والسواقي والبــرك .
علّل  :أبدع الشّعراء يف وصف املائيــات كاألنهار والبحــار والسواقي والبــرك .
ألن األندلس شبه جزيــرة حتيط بها املياه من جهــات ثالث  ،وتكثر فيها األنهار ،يقول ابن حَمْديس الصقلّــي
واصفًا نافورة األُسود يف ساحة قصر اللؤلؤة الذي بناه املنصور أمري جباية :
وَضراغِمٍ سَكَنَــتْ عَرينَ رِئاسَةٍ

تَ َركَتْ خَريـــرَ املاءِ فيهِ زَئيــــــــرا

َفكَأَنَّما غَشّى النُّضارُ جُسومَها

وَأَذابَ فــــــي أَفْــــواهِها البَلّــورا

أُسُـــدٌ َكأنَّ سُكونَها مُتَحَــــرِّكٌ

يف النَّفْسِ لَوْ وَجَدَتْ هُناكَ مُثريا

َالشمْسُ تَجْلو لَوْنَها
وَتَخالُها و َّ

نارًا وَألْسنَها اللَّواحِسَ نُـــــــــــــورا

4ـ مناجاة الطبيعة وبثّ اهلموم واملشاعر إليها وجعْلها تشارك الناس أفراحهم وأتراحهم  .يقول ابن خَفاجَة خماطبًا
اجلبل :
وَأَرْعَــــــنَ طَمّاحِ الذُّؤابَةِ بـــــاذِخٍ

يُــطـــاوِلُ َأعْنانَ السَّماِءِ بِغـــِـــارِبِ

جــهَـــةٍ
يَسدُّ مَهَبَّ الرّيحِ منْ كُلِّ ِو ْ

وَيَزْحُـــــــمُ لَيْلًا شُهْبهُ بالْمَناكـــــــِبِ

وَقُورٍ عَلـــــى ظَهْر الفَالة كَــأنَّــهُ

يف العَواقِــبِ
طَوالَ اللَّيالي مُفْكرٌ ِ

َأصَخْتُ إلَيْه وَهْوَ أَخْرَسُ صامتٌ

فَحدَّثَين لَيْلُ السُّرَى بالعَجـائــــب

سؤال  :عدّد اخلصائص الفنية لشعر وصف الطبيعة يف األندلس ؟ ( صيفي )2018
1ـ يستخدم التشخيص  ،وذلك بإبراز الطبيعة يف صور شخوص حيّة وبث احلياة فيها  ،فابن سفر املريين جعل
الزهر يبسم من الطرب وأغصان األشجار تصغي إىل شدو الطري  ،وخاطب ابن خفاجة اجلبل كأنه إنسان .
2ـ يبتعد عن األلفاظ الغريبة  ،وينحو إىل املعاني السهلة الواضحة املستمدة من البيئة األندلسيّة اليت تكثر فيها
مظاهر الطبيعة اخلالبة من  :أنهار ،و أشجار ،وورود  ،وغريها .
3ـ يتصف بدقة التصوير ومجاله  ،كما يف وصف زهر البهار البن النَّظّام األندلسي ووصف نافورة األسود البن
حَمْديس الصقلّي .
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ثا نيًا  :شعر رثاء املدن واملمالك ( حيفظ الطلبة مخسة أبيات على شعر رثاء املدن واملمالك )
سؤال  :ما سبب ظهور شعر رثاء املدن واملمالك يف األندلس ؟
.1حالة الضّعف واالنقسام والتفكك اليت شهدها احلكم اإلسالمي إبان عصر ملوك الطوائف .
.3اشتداد املواجهة بني املسلمني وأعدائهم .

.2التقلبات السياسية اليت سادت ذلك العصر.

.4سقوط احلواضر اإلسالمية و املمالك واإلمارات األندلسيّة  ،وانتهاءً بسقوط األندلس كاملة .
سؤال  ( :علّل )  :غدا رثاء املدن واملمالك غرضًا شعريًا  (.صيفي ) 2018
جادت قرائح الشّعراء بقصائد طوال تنبئ عن حسرة وأمل شديدين على مدن ذاهبة ،وممالك زائلة .
سؤال  :أذكر عددًا من مظاهر شعر رثاء املدن واملمالك ؟
( ما القضيّة اليت متثّلها األبيات من قضايا الشّعر األندلسيّ )
1ـ تصوير ما حلَّ باملدن من خراب ودمار ،وما نزل بأهلها من كرب وضيق.
يقول ابن خفاجة يف رثاء مدينة ( بَلَنْسية ) :
عاثَتْ بِساحَتِكِ العِدا يـــــــــــا دارُ

وَمَحا مَحا سِنَكِ البِلــــــى وَالنّـــارُ

وَإذا تَرَدَّدَ فـــــــــي جَنابِكِ ناظِـرٌ

طالَ اعْتِـبــــــــارٌ فيكِ وَاسْتِـعْبــــارُ

أَرْضٌ تَقاذَفَتِ اخلُطـــوبُ بأَهْلِها

وَتَمَخَّضـتْ خبَرابِها الَأَقْــــــــــــدارُ

كَتَبَتْ يَدُ احلَدَثان يف عَرَصـاتها

" ال أَنْتِ أَنْتِ وَال الـدِّيـارُ ديــــــارُ "

2ـ املوازنة بني ماضي املدن وحاضرها  ،فقد كانت أيام حكم املعتمد بن عباد إشبيليّة شاخمة عزيزة يقصدها
الزّوار والكرماء والضّيوف  .يقول ابنِ اللَّـبّانَة يف رثاء دولة بين عَبّاد يف ( إشْبيلْيَة ) مقارنًا بني حال املدينة أيام
حكم املُعْتَمد بن عَبّاد وبعد سقوطها  ( :صيفي . ) 2018
تَبْكــي السَّماءُ مبُزْن رائـــحٍ غـــــــــــــاد

عَلـــى البَهاليـلِ مِـــنْ أَبْنـاء عَبّــــــادِ

عَلى اجلبال الَّيت هُدَّتْ قواعــــــــدُها

وَكانَت األرضُ منْهُمْ ذاتَ أَوْتــــــاد

َوكَـعْـبَــةٌ كانَـتِ اآلمــــــــالُ تَعْـمُرُهــــــــا

فَاليَــــوْمَ ال عاكِفٌ فيها وَال بــــــــــــادِ

ذ
يا ضيْفُ أَقْفَرَ بَيْتُ املَكْرُماتِ َفـــخُــــ ْ

يف ضـمِّ رَحْلِكَ وَاجْمَعْ فُضلَةَ الزّادِ
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3ـ ذكْر أسبَاب اهلزمية من ضعف املسلمني وانقسامهم  ،وابتعادهم عن تعالْيم الدين احلنيف .
يقول ابن اجلدّ يف وصف ما آل إليه حال ملوكِ الطوائفِ بسبب سوء تدبريهم :
أرى الـمُـلــــوكَ أَصابَـتْـهُمْ بـأَنْدَلُسٍ

دَوائرُ السّــــوء ال تُبْـقـي وَال تَـذَرُ

ناموا وَأَسْرى لَهُمْ تَحْتَ الدُّجى قَدَرٌ

هَوى بِأَنْجُمِهِمْ خَسْفًا فَما شعَروا

.4االستنجاد باملسلمني واستنهاض هممهم ودعوِتهم إىل نصرة إخوانهم :
سؤال  :أذكر مظهراً على االستنجاد باملسلمني واستنهاض هممهم .
قول ابن األبّار القُضاعِيّ بعد سقوط مدينة ( بَلَنْسيَة )  ،وقد أرسل إىل أبي زكريا بن حفص سلطان تونس مستنجدًا
لنصرة األندلس :
أَدْرِكْ بـِخَـيـْـلِــكَ خَـــيْــلِ اهللِ أنْـدَلُسا

إنَّ السَّبـيلَ إلــى مَنْـجـاتـِهـا دَرَســــــا

ت
وهَبْ لَها ِمنْ عَزيزِ النَّصرِ ما الْتَمََسـ ْ

فَلَمْ يَــ َزلْ مِـنْـكَ عِــزُّ النَّصــرِ مُلْتَمَـسـا

سؤال  ( :علّل )  :تُعَد نونية أبي البَقاء الرّنْدِي أشهر ما قيل يف رثاء املدن واملماليك .
.1ألنها ال ترثي مدينة بعينها بل ترثي األندلس يف جمموعها مدنًا وممالك .
.2تعرب عن جتربة حقيقية عاشها الشاعر .

 .3بدأها حبكمة عامة .

 .4صور ما حلّ باألندلس من خطوب جليلة ال عزاء فيها وال تأسّي دونها  ،يقول يف نونيّته :
لِكُلِّ شَـيْءٍ إذا مـــا تَـمَّ نُقْصـانُ

فَـال يُـغَرَّ بـِطـيبِ الـعَــيْش إنْشـــــــانُ

هِيَ ا ُلأُمورُ كَما شاهَدْتَــها دُ َولٌ

مَـنْ سَـــرَّهُ زَمَــنٌ ســاءَتْــهُ أزَْمـــــانُ

وَهذِهِ الدّارُ ال تُـبْقي عَلى أَحَـدٍ

وَال يـَدومُ عـلى حـالٍ لَـها شـــــــانُ

فَـجائِـعُ الـدَّهْرِ أَنْـواعٌ مُـنَوَّعَـــةٌ

وَلـِلــزَّمـــــــانِ مَـسرّاتٌ وَ أَحْــــــــزانُ

وَلِلْحَوادِثِ سُـلْـوانٌ يُـسهِّلُــهــــا

وَ طاملا حَـلَّ باإلسالم سُلْـــــــــوانُ

تِلْكَ املُصيَبةُ أَنْـستْ ما تَقَدَّمَها

وَمـا لَـها مَـــعَ طولِ الـدَّهْــ ِر نِسْــيانُ

يـا مَـنْ لِـذَِّل ِة قَـــوَْمٍ بَعْدَ عِزِّهِـمُ

أَحــالَ حـالَهُـــمُ جَـــوْرٌ وَطُـغْـيــــانُ
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املظهر الذي متثّله
األبيات :املوازنة
بني ماضي املدن
وحاضرها

اخلصائص الفنية لشعر رثاء املدن واملمالك ( شتوي ) 2018
 .1يتصف حبرارة العاطفة وعمق الشعور باألسى واحلزن ( علّل ) عند احلديث عما حل باملـدن واملوازنة بني
ماضيها وحاضرها.
.2تغلب عليه النزعة الدينية واحلكمة النابعة من التجارب املريرة  ( ،أين يتجلّى ذلك ؟ ) ويتجلى ذلك يف
أبيات أبي البقاء الرندي حني يتحدث حبكمة عن تداول األيام وتبدل احلال وتقلب الزمان .
.3يكثر من استخدام أساليب اإلنشاء الطليب  ،مثل  :النداء  ،واالستفهام للتحسر والتفجع.
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ثـــالــثـــ ًا  :شــعــــر الـــمـــرأة ( حيفظ الطلبة مخسة أبيات من شعر املرأة

)شتوي 2018

سؤال  :ما مظاهر حريّة املرأة يف األندلس ؟
.1حظيت املرأة األندلسية مبكانة كبرية  ،وشاركت يف احلياة العامة .
 .2تولّت مناصب خمتلفة  ،فكانت كاتبة  ،وعاملة  ،وشاعرة .
سؤال  :عدّد أمثلة واذكر عدداً من النساء اللواتي كانت مثاالً على احلريّة يف األندلس .
.1نُضار بنت أبي حَيّان الغرناطيّ ( عاملة يف اللغة والنحو والتفسري ) وهلا جملس علم .
.2والدة بنت املستكفي ( جتمع األدباء يف جملسها لدراسة الشعر ونقده ) .
.3نالت املرأة األندلسية قسطًا كبريًا من احلرية ،وكان لكثري من النساء نفوذ سياسي مثل  :مريم أم إمساعيل،
وأمساء بنت غالب .
سؤال  :أذكر عدداً من الشعراء األندلسيات اجمليدات ؟
( محدة بنت زياد املؤدِّب  ،وحُسّانة التَّميميّة  ،وحَفصة الركونية  ،وتَميمة بنت يوسف ) .
سؤال  :ما هي األغراض الشعرية ( اجلوانب ) اليت نظمت فيها املرأة الشعر ؟
.1املدح :
سؤال  :ما غاية املدح لدى شعر املرأة األندلسيّة ؟
التعبري عن مشاعر الودّ واإلخالص  ،أو من أجل حتقيق رغبة ذاتية مثل رفع ظالمة أو طلب جندة  ،ومن ذلك قول
حُسانة التَّميميّة يف مدح احلكم بن الناصر بعد أن حقق طلبها ورفع ظالمتها  ( :صيفي ) 2018
ا ْبنَ اهلِشامَيْـن خَـيـْرَ الـنّـاسِ َمأْثـــرَة

وَخَـيْـرَ مُـنْـتَـجعٍ يَـوْمًا لـــــــرُوّاد

إنْ هَز يوْمَ الـوَغى أَثْـنـاءَ صـعْـدَتـــــه

روى أَنابيبَه منْ صرف فرْصاد

قُـلْ لإلمام أَيـا خَــيْـرَ الـوَرَى نَســـبًـا

مُــقـابَـلًا بَــيْــنَ آبــاء وَأَجْــــداد

جَوَّدْتَ طَبْعي وَلَمْ تَرْسَ الظُّال َمةَ لي

ح غــادِ
فَـهـاكَ فَـضـلُ ثَـنـاءٍ رائِــ ٍ

ت فَـفـي نُـعْـمـاكَ عاطِـفَــةً
فـإنْ أَقَـمْـ ُ

وَإنْ رَحَلْتُْ فَقَـدْ زَوَّدْتَين زادي

مأثرة  :مكرمة متوارَثة  .املنتجَع  :املكان يطلب فيه الكأل .
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.2الوصف
سؤال  :أذكر منوذجًا لشعر الوصف يف شعر املرأة األندلسيّة ؟ ( صيفي ) 2018
وصف ( محدة بنت زياد املؤدِّب ) (وادي آش ) وصفًا بارعًا دقيقًا حني جلست تتفيأ ظالله وتبدو احلصى فيه كأنه
لصفائه جواهر ،فتظن احلسان الناظرات فيه كأن عقودهن انفرطت فيه :
وَقـانا لَـفْـحَـــــةَ الرَّمْـضــــــــــاءِ واد

سقـاهُ مُـضاِعَـفُ الـغَيْث العَميـمِ

حَلَلْنا دَوْحَــــــــــهُ فَحَـنا عَلَـيْنـٍــــــــا

حُنُـوَّ املُرْضعـات عَلى الْفَـطيـــمِ

وَأَرْشفَـنــــــــا عَلـــــــى ظَـمَـأ زُالال

يَـــــرُدُّ الـرّوح لِلْـقَـلْبِ السَّقـيــــمِ

يَصــــــــدُّ الـشَّمْس أَنّـى واجَهَـتْــــنا

فَـيَـحْـجُـبُـها وَيَـأْذَنُ للنَّسيــــــــــمِ

يَروُعُ حَصـاهُ حالِـيَـةَ العَـــــــــذارى

فَـتَـلْمَسُ جانِــبَ الْعِـقْـدِ النَّظيمِ

.3الفخر :
سؤال  :ما هي اجلوانب اليت افتخرت فيها املرأة األندلسيّة يف الشّعر األندلسيّ ؟
افتخرت حبسبها ونسبها ومجاهلا وعفتها ومهاراتها  ،فالفخر متنفس هلا لتعرب عن كربيائها واملباهاة بنفسها  (.خاصة
من كانت مقرّبة من امللوك واألمراء والوزراء ) .
سؤال  :أذكر منوذجًا على شعر الفخر لدى املرأة األندلسيّة ؟
.1قول تَميمة بنت يوسف مفتخرة بنفسها وأنه يصعب الوصول إليها أو أن تنزل هي من مكانها السامي :
هِيَ الشّمْسُ مَسْكَنُها يف السَّماءِ

فَعَزّ الفُؤادَ عَزاءً جَميـــــال

وََلنْ تَـسْتَـطـيعَ إلَـيْـها الصعــــــودَ

وََلنْ تَسْتَطيعَ إلَيْكَ النُّزوال

.2افتخار حَفصة الركونية خبطّها حني سألتها امرأة من أعيان غرناطة أن تكتب هلا شيئا خبطّها فكتبت إليها :
َبةَ الكَــــرَمِ
َبةَ احلُ ْسنِ َبلْ يا ر َّ
يا ر َّ

َطهُ قَلَمي
غُضي جُفونَكِ عَمّا خ َّ

تَصفَّحيهِ بِلَحْظِ الوُدِّ مُنْعِمَــــــــةً

ال حتْفُلي بِرَديءِ اخلَطِّ وَالكَلِمِ
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اخلصائص الفنية لشعر املرأة األندلسيّة :
.1جاء يف معظمه قصائد قصرية ومقطوعات تتصف بوحدة املوضوع .
.2يتصف التصوير فيه ببساطته ومجاله  ،وخلوه من التكلف  ،فصوره ختضع لعاطفة املرأة املتدفقة
( أين يظهر ذلك ؟)  ،قول محدة بنت زياد املؤدِّب حني وصفت ( وادي آش ) وشبهت ظالل األشجار يف
الوادي حبنو األم املرضع على طفلها الفطيم.
ب .أبيات متيمة بنت يوسف اليت شبهت فيها نفسها بالشمس .
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الشعر االجتماعي  ( :حيفظ الطلبة مخسة أبيات على الشعر االجتماعي ) صيفي 2018
سؤال  ( :علّل )  :تفاعلت العناصر املختلفة من األعراق واألديان تفاعلًا عميقًا يف اجملتمع األندلسي .
بسبب سياسة حكام األندلس القائمة على التعايش والتسامح ،واحرتام مكونات اجملتمع األندلسي .
سؤال  :عدّد املظاهر اليت تناوهلا الشعر االجتماعي ؟
.1تصوير عادات األندلسيني وتقاليدهم يف األفراح واألتراح  ،مثل خروج الناس ملراقبة هالل العيد وفرحتهم
الغامرة بذلك وتبادل التهاني بهذه املناسبة السعيدة  ،يقول أبو احلسن بن هارون الشنْتَمرِي :
يا لَيْ َلةَ العيد عُدْت ثانيــــةً

وَعادَ إِحْسانُك الذي أَذْكُرْ

إذْ أَقَْبلَ النّاس يَنْظرونَ إىل

هِاللِك النِّضو ناحِلًا أَصفَرْ

فقُلْتُ ال مُؤمنًا بقَوْليَ بَـلْ

مُـعَـرِِّضا للكَْـال ِم ال أَكْـثَْــرْ

بَلْ أَثَّرَ الصّوْمُ يف هِاللِكُمُ

هذا الَّذي ال يَكادُ أَنْ يَظْهَرْ

سؤال  :ما القضيّة اليت متثّلها األبيات السّابقة من قضايا الشّعر األندلسيّ ( شتوي ) 2018
ويقول ابن زيدون مهنئًا حاكم قرطبة أبا الوليد بن جَهور بالعيد :
هَنيئًا لَكَ العيدُ الذي بكَ أَصبَحَتْ

تَروقُ الضّحى مِ ْنهُ وَتَنْدى اَلأَصائِلُ

تَلَقّاكَ بالبُشرى وَحَيّاكَ بِالْـــــمُــــــــــنى

فَبُ ْشراكَ ألَف بَـعْـدَ عـامِـكَ قـــــابِــلُ

ومــن عــادات األندلسيني لبــس الثياب البيضــاء يف األتــراح واألحزان  ،يقــول أبو احلسن احلصري :
إذا كانَ البَيــاضُ لباس حُزٍْ ن
أَلَمْ تَرَني لَبِسْتُ بَياضَ شيْيب

بأَنْدَلُس فَـذاكَِمـــنَ الصّواب
ِلأَنّي قَدْ حَزِنْتُ عَلى الشَّبابِ

ال للتّسامح والتّعايش .
.2مشاركة املسيحيني أعيادهم واالحتفال بها األمر الذي يعد مثا ً
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سؤال  :ما مظاهر حريّة النّصارى يف األندلس ؟
.1منحهم حرية العبادة وإقامة الكنائس .
كان النّصارى حيتفلون بأعيادهم يف عيد ميالد السيد املسيح ( عيد النريوز )  ،و( عيد العَنْصرة )املهرجان  ،وهو
يوم ميالد سيدنا حييى بن زكريا عليهما السالم.
يقول الشّاعر حسانَ بن أبي عبدة يف عيد العَنْصرة :
أَرى املهْرَجانَ قَد اسْتَبْسرا

غَداةَ بَكى املُــزْنُ وَاسْتَعْبَرا

وَسُرْبِلَتِ اَلأَرْضُ أفوافَـهـَــا

وَجُلِّلَت السُّنْـدُسَ األخْضرا

وَهَــــزَّ الـرِِّيــاحُ صنابيــرَها

فَضوَّعَـت املسك والعَــنربا
وَسَـامَ املُـقـلُّ بـه املُـكْثـرا

تَهـادى بـه النّاسُ أَلْطافَهُــمْ

األفواف  :مفردها فوف  ،وهو الثوب الرقيق املوشى املخطط .
صنابريها  :املفرد صنبور وهي النخلة خترج من أصل النخلة األخرى من غري أن تغرس .
.3وصف املهن اليت يعمل بها الناس  ،وتصوير معاناتهم  ،كقول ابن سارة األندلسي مصوّرًا كساد حرفة الوِراقَة :
أمّا الوِراقَـةُ فَِـهْـي أَنْكَـدُ حِر َفةٍ

أَوْراقُـهـا وَثِـمـارهـا الـحِرْمـــانُ

شبَّهْتُ صاحبَها بصاحب إبْرَة

تَكْسو العُراةَ وَجسْمُـهـا عُرْيـانُ

الوراقة  :الورّاق هو الذي يكتب الورق ويشمل النّسخ والتّصحيح والتجليد وبيع أدوات الكتابة .
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.4وصف مظاهر التطور العمراني كالقصور واملساجد والكنائس  ،يقول ابن وهبون يف وصف قصر الزاهي يف
إشبيلية :
وَللزّاهي الكَمالُ سَنًا وَحُسْنًا

كَما وَسعَ اجلَالَلةَ والكَمـاال

حياطُ بِشكْلهِ عَرْضاً وَطــوالً

كنْ ال يُحـاطُ بِـهِ جَمــــاال
وَل ِ

وَقورٌ مِ ْثلَ رُ ْكنِ الطًَّوْدِ ثبـــــتا

ن اخْتِياال
وَمُخْتالٌ ِمنَ الـحُ ْس ِ

فَما أَبْقى شهابًا لَمْ يُصــــوَّبْ

وَال مشْسًا تُـنيـرُ وَال هِــــــــــالال

اخلصائص الفنية للشعر االجتماعي :
.1جاء يف معظمه مقطوعات شعرية قصرية  ،وال سيما عند وصف املهن وتبادل التهاني .
.2يوظف اللغة السهلة واأللفاظ االجتماعية السائدة يف اجملتمع األندلسي  ،مثل :ليلة العيد ،والنريوز ،واملهرجان،
والوِراقة.
.3مييل إىل املعاني البسيطة ويوظف الصور الشعرية السهلة ،كتشبيه صاحب الوِراقة باإلبرة اليت تكسو الناس ،
وأثر الصّوم يف اهلالل حتى غدا حنيالً .
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قضايا من النثر يف العصر األندلسيّ
أوالً  :الرسائل األدبيّة التأليفيّة :
مالحظة هامة  :تأثر النثر يف األندلس بالنثر يف املشرق العربي.
( ابن املقفع ،واجلاحظ ،وابن العميد ،وأبي حيّان التوحيدي ) .

سؤال  :من أشهر الكتّاب املشارقة ؟

ملحوظة هامة  :تأثر النثر يف األندلس بالنثر يف املشرق العربي .
سؤال  :عرّف الرسائل األدبيّة التأليفيّة ؟
هي جمموعة رسائل أدبية تتنوع أهدافها بني الرتفيه عن النفس مبا تلذّ قراءته ،وشرح احلقائق بأسلوب قصصي
خيالي ،مصورة عواطف الناس وأهواءهم يف حياتهم اخلاصة والعامة .
أشهر الرسائل األدبيّة التأليفيّة :

.1طوق احلمامة يف األلفة واآلالف  ( .البن حزم ) .
سؤال  :ما موضوع الرّسالة ومن مؤلّفها ؟ ( شتوي . ) 2018
سبب تأليفها  /موضوعها  :هي رسالة رد بها ابن حزم على سائل بعث إليه من مدينة أملريّة يسأله أن يصنف له
رسالة يف صفة احلُبّ ومعانيه وأسبابه وأغراضه  ،وما يقع منه على سبيل احلقيقة .
أقسامها  :يقع طوق احلمامة يف ثالثني بابًا  ،تناول فيها ابن حزم احلبّ يف نشأته وتطوره وأغراضه ودرجاته
وأنواعه ومكامن السعادة والتعاسة فيه .
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يقول ابن حزم يف باب عالمات احلب :
"للحبّ عالمات يقفوها الفطن  ،ويهتدي إليها الذكي  .فأوهلا إدمان النظر  ،والعني باب النفس الشّارع  ،وهي
املنقبة عن سرائرها  ،واملعربة لضمائرها  ،واملعربة عن بواطنها  ،فرتى الناظر ال يطرف  ،يتنقّل بتنقّل احملبوب،
وينزوي بانزوائه  ،ومييل حيث مال كاحلرباء مع الشمس  .ويف ذلك أقول شعرًا :
فَلَيْسَ لِعَيْين عِنْدَ غَريِكَ مَوقِــــفٌ

كَأنَّكَ ما يَحْكون ِمنْ حَجَرِ البَهْـــت

أَُصرِّفُهــــا حَيثُ انْصرَفْتَ وَكَيْفَمــــا

تَقَلَّبت كَاملَنعوت يف النَّحْوِ وَالنَّعْت

ومنها اإلقبال باحلديث  ،فما يكاد يقبل على سوى حمبوبه ولو تعمد ذلك  ،وإن التكلف ليستبني ملن يرمقه فيه،
واإلنصات حلديثه إذا حدّث  ،واستغراب كل ما يأتي به ولو أنه عني احملال وخرق العادات .
اخلصائص الفنية لرسالة ابن حزم :
.1تستخدم عبارات قصرية سلسة بعيدة عن التكلف  ،وذلك واضح يف قول ابن حزم " فرتى الناظر ال يطرف،
يتنقل بتنقّل احملبوب  ،وينزوي بانزوائه  ،ومييل حيث مال كاحلرباء مع الشّمس " .
.2تعاجل عاطفة احلب من منظور إنساني مستخدمة التسلسل املنطقي ،فأول عالمات احلب عند ابن حزم إدمان
النظر ،ثم اإلقبال باحلديث .
.3تستشهد بالشّعر لتوضيح املعنى .

.2التوابع والزوابع ( البن شهيد ) :
سؤال  :ما سبب تأليفها ؟
أن كاتبها ابن شهيد األندلسي مل ينل من أدباء عصره وعلمائه إال النقد  ،فأراد أن يثبت لنظرائه قدرته على الكتابة
سؤال  :بيّن طريقة ابن شهيد يف إثبات قدرته على الكتابة ؟
.1اخرتع شياطني للشّعراء املشهورين والكُتّاب النابهني ؛ ليسمعهم من شعره ونثره ما حيملهم على االعرتاف له
بالتفوق والعبقرية يف زمانه .
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.2جرت بينه وبينهم مطارحات أدبيّة  ،ومناقشات لغوية جتلّت فيها آراء ابن شُهيد النقديّة  ،وقد أجازوه  ،وذلك
باعرتافهم بتفوّقه وجودة أدبه .
وجّه ابن شهيد رسالته إىل شخص كناه أبا بكر وهو شخصية خيالية .
سؤال  ( :علّل )  :اختار ابن شهيد للرسالة اسم " التوابع والزوابع " ( شتوي ) 2018
ألنه جعل مسرحها عامل اجلن  ،واختذ كل أبطاهلا ــ يف ما عداهـ ــ من الشياطني .
التوابع  :مجع تابع أو تابعة وهو اجلينّ أو اجلنيّة  ،ويكونان مع اإلنسان يتبعانه حيث ذهب .
الزوابع  :مجع زوبعة  :وهو اسم شيطان أو رئيس للجن .

سؤال  :ما هو موضوع الكتاب ؟( كيف انتزع ابن شهيد من توابع الشعراء شهادته بتفوقه يف األدب ).
.1حيكي ابن شهيد يف رسالته رحلة يف عامل اجلن اتصل من خالهلا بتوابع الشّعراء والكُتّاب ،وناقشهم وناقشوه،
وأنشدهم وأنشدوه  ،وعرض يف أثناء ذلك بعض آرائه النقدية يف األدب واللغة  ،وكثريًا من مناذج شعره ونثره،
ودافع عن فنّه .
.2انتزع من توابع الشعراء والكُتّاب الذين حاورهم شهادات بتفوقه يف الشعر واألدب .
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ثــانــيـــ ًا  :فــن الــقـصّــة الــفــلــسفــيّــة :
سؤال  ( :علل )  :كثرت القصص الفلسفية التأملية يف العصر األندلسي .
كان كتّابها يتخذونها وسيلة للتعبري عن فكرهم وفلسفتهم وآرائهم .ومن أمثلة هذه القصص قصة (حيّ بن يقظان)
البن طفيل .
سؤال  :ما موضوع ( قصّة حي بن يقظان ) ؟ ( صيفي ) 2018
تلخيص فلسفي تأملي مجيل ألسرار الطبيعة واخلَليقة  ،عُرضت من خالل حياة طفل يدعى (حيّ بن يقظان) أُلقيَ
يف جزيرة جمهولة من جزائر اهلند  ،جنوب خط االستواء .
سؤال  :كيف توصّل هذا الطفل إىل احلقيقة ؟ استطاع هذا الطفل باملالحظة والتأمل التدرجيي لظروف احلياة
ومظاهرها الطبيعية أن يدرك بفطرته وتفكريه أنّ هلذا الكون خالقًا .
ي بن يقظان ) ؟
سؤال  :ما هو مضمون قصة ( ح ّ
يذكر ابن طفيل يف قصته أن اجلوع قد اشتد بالطفل حي بن يقظان ،فأخذ يبكي ويستغيث ويعاجل احلركة ،حتى وقع
صوته يف أذن ظبية كانت قد فقدت ولدًا هلا  ،ويسرد ابن طفيل يف قصته بدقةٍ كيف يتعلم الطفل من الظبية ومما حوله
من احليوان يف اجلزيرة كثريًا من األشياء اليت تعينه على كشف احلقائق واكتساب املعارف واملهارات ،وحيكي مجيع ما
يسمعه من أصوات .ثم متوت الظبية اليت قامت على رعايته ،فيهتم لذلك ويقف أمام جثّتها يف حرية ،حتى يهديه تفكريه
إىل شق صدرها يف حماولة ملعرفة ما أصابها  ،فيكتشف أن شيئًا ما قد فارق اجلسد ؛ به تكون احلياة أو ل تكون  .ثم
يهتدي إىل طريقة دفن جسد الظبية بعد أن تعفن  .وبعد ذلك يعتمد على نفسه مستخدمًا معارفه يف اكتشاف ضروريات
احلياة من النار وبعض ألوان الطعام .
يقول ابن طفيل" :واتفق يف بعض األحيان أن انقدحت نار يف أمجة فلما بصر بها رأى منظرًا هاله ،وخلقًا مل يعهده من
قبل ،فوقف يتعجب منها مليًّا ،وما زال يدنو منها شيئًا فشيئًا ،فرأى للنار من الضّوء الثاقب والفعل الغالب ،حتى ال تعلق
بشيء إال أتت عليه  ،وأحالته إىل نفسها  ،فحمله العجب بها ومبا ركب اهلل ــ تعاىل ــ يف طباعه من اجلراءة والقوة على أن
ميد يده إليها  ،وأراد أن يأخذ منها شيئًا فلما باشرها أحرقت يده ،فلم يستطع القبض عليها  ،فاهتدى إىل أن يأخذ قبسًا مل
تستول النار على مجيعه ،فأخذ بطرفه السليم والنار يف طرفه اآلخر فحمله إىل موضع كان يأوي إليه...فكان يزيد أُنسه به
ليلًا ألنها كانت تقوم مقام الشّمس يف الضّياء والدفء ،فعظم به ولوعه ،واعتقد أنها أفضل األشياء إليه " .
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اخلصائص الفنية لقصة حي بن يقظان
.1تأثره مبضامني القرآن الكريم  ،وال سيما بقصة سيدنا موسى عليه السّالم عند ذكر التابوت والنار اليت استأنس
بها.
.2يعتمد التأمل والتفكر يف اخللق والكون ،وهذا واضح يف قوله عند تفكريه وتأمله بعد وفاة الظبية فاهتدى إىل
شق صدرها ملعرفة ما أصابها .
.3عين بدقة الوصف والسرد  ،وال سيّما عند احلديث عن تعلم الطفل من الظبية وما حوله املهارات واكتشاف
األشياء واعتماده على نفسه بعد موت الظبية .

قضايا من الشّعر يف العصرين األيوبي واململوكي
.1حفل العصران بأحداث جسام من تفكّك سياسي عسكري والسبب يف ذلك  :الغزوين الصّلييب واملغولي
ملشرق العامل العربي .
.2كان لألدب دور كبري يف استنهاض همم املسلمني وحثّهم على اجلهاد وحترير أراضي املسلمني .
سؤال  :ما هي أغراض الشّعر يف العصرين  :األيوبي واململوكي .
أوال  :شعر اجلهاد
 .1صدى الغزو الصلييب يف الشّعر ( حيفظ الطلبة مخسة أبيات على هذا املوضوع ) .
سؤال  :ما هي أسبابه ؟
.1تعرضت ديار اإلسالم يف املشرق العربي لغزو صلييبّ امتد من أواخر القرن اخلامس اهلجري إىل أواخر القرن
السابع اهلجري .
.2شهدت هذه احلقبة نزاعات داخلية بني أمراء الدول اإلسالمية وقادتها فضعفت قوتهم العسكرية ؛ ما هيّأ لدول
أوروبا أن تغزو املشرق العربي وحتتل بعض مدنه حتت مسمى " احلروب الصّليبية " .
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سؤال  :أذكر عددًا من القادة الذين تصدّوا للغزو الصّلييب ؟
( عماد الدين زنكي  ،وابنه نور الدين زنكي  ،وصالح الدين األيوبي ) الذين عملوا على توحيد صفوف املسلمني،
يف بالد الشّام ومصر ؛ ( علل ) ملواجهة هذا الغزو وحترير ما احتله األعداء بعد حروب طاحنة أعادت لألمة حقها
وهيبتها .
سؤال  :بيّن دور الشعر يف مقاومة الغزو الصّلييب ؟
.1واكب الشّعر هذه احلروب  ،وصوّر أحداثها تصويرًا دقيقًا  ،وأشاد بفتوحاتها ومدح أبطاهلا وقادتها .
.2ال يكاد ديوان شعر خيلو يف هذه احلقبة من قصائد عن البطوالت الرائعة يف مقاومة الصليبيني .
.3وصف النكبات اليت مُنِي بها املسلمون  ،وال سيما اجلرائم الوحشيّة اليت اقرتفها الصليبيون يف القدس وغريها
من املدن اإلسالمية .
سؤال  :عايش الشّعر يف العصرين األيوبي واململوكي يف مضامني ثالثة  ،أذكرها ؟
أ .تصوير سقوط بيت املقدس بأيدي الصليبيني :
ومــن القصائــد املبكــرة التــي صــوّرت هذا احلــدث قصيــدة الشّاعــر حممد بــن أمحد األبيــوردي اليت قاهلا بعد
احتالل الصليبيني بيت املقدس سنة (492هـ ) .
خصائص قصيــدة الشّاعــر حممد بــن أمحد األبيــوردي .
وصف فيها آثــار هذا االحتالل ،وحث علــى إذكاء املشاعر واستنهاض اهلمم  ،وحضّ على قتال الغزاة  ،ومنها :
مَزَجْنا دماءً بالدُّموع السَّواجِمِ

فلَمْ يَبْقَ مِنَّا عَرْضةٌ للمَراحِِــــــــمِ

وَشَرُّ سالحِ املـَرْء دَمْعٌ يُفيضــهُ

إذا احلَرْبُ شُبَّتْ نارُها بالصوارمِ

َوكَيْفَ تَنامُ العَيْنُ مِلْءَ جُفونهـا

عَلى هَفَواتٍ أيْقَظَتْ كُلَّ نائـــــمِ

َفإيهًا بَنِي اإلسْالمِ إنَّ وَرا َءكُـــمْ

وَقائِـــعَ يُلْحِقْنَ الذُّرى بِاملَنـاســمِ

السواجم  :اجلارية .

إيهًا  :اسم فعل أمر  ،ومعناه طلب الكفّ واالنتهاء  .الذرى :ذروة كل شيء أعاله .

املنسم  :طرف اخلف .
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ومن ذلك قول ابن اجملاور يبكي ما حل باملسجد األقصى  ،ويربط بني األماكن املقدسة يف أحزانها :
أَعَــيْـــنَـيََّ ال تَـــــــ ْرقَــيْ مِـــــــنَ الـعَــبَــراتِ

صلي يف البُكا اآلصال بال ُبكُراتِ

ل قَدرُهُ
على املَسْجِدِ الََأقْصى الَّذي ج َّ

عَلى موْطِنِ الِإخْباتِ وَالصلَواتِ

لـتَـبْـك عَـلـى الـقُـدْسِ الــبالدُ ب َأسْــــــــرها

َوتُـعْـلـن بـــــالَأَحْــزان وَالـتُّرََّحـات

لـتَـبْـكِ عَـلَـيْـهـا مَـكَّـةٌ فَـهْــيَ أُخْـتُــــهــــــــا

َوتَشكو الَّذي القَتْ إىل عَـرَفـاتِ

اإلخبات  :اخلشوع والتواضع .
ب .الدعوة إىل حترير املدن وال سيما بيت املقدس  :أخذ الشّعراء على عاتقهم عبء التحريض على مواجهة
الصليبيني واستثارة اهلمم والعزائم .

مثل  ( :ابن القيسراني ) يدعو القائد نور الدين زنكي إىل إنقاذ بيت

املقدس يف قصيدة يعارض فيها أبا متام يف قصيدته املشهورة " فتح عمورية " :
سؤال  :ما اسم الشّاعر الذي عارضه ابن القيسراني  ،وما املضمون الذي متثّله األبيات ؟ ( صيفي ) 2018
هـذي الـعَـزائـمُ ال مـا تَـدَّعــي الـقُــضـب

كتُــــبُ
وَذي املَكارمُ  ،ال مـا قـالـت ال ُ

وَهـذِهِ الـهِـمَـمُ الـلّاتـي مَـتـى خَـطَــبَــتْ

َتعَثَّرَتْ خَـــلـْفَـها الَأَشْــعـارُ وَاخلُطَـــــبُ

صـافَـحْـتَ يـا ابْـنَ عِـمـادِ الـدّين ذَرْوَتهــا

بــــــــراحَــةٍ لِـلـمَساعـي دونَــهــا تَـعَــبُ
يوليكَ َأقْصــى املُنى  ،فَالقُدْسُ مُرْ َتقِبُ

فَانْهَض إِىل املَسْجِدِ الََأقْصى بذي لَجَبٍ

ج  .تسجيل االنتصارات والتهنئة بالفتوحات وال سيما فتح بيت املقدس  :مل يكن الشعر مبعزل عن أحداث هذه
املرحلة وما فيها من معارك فاصلة وانتصارات خالدة  ،بل إنه تابع تفصيالت هذه األحداث متابعة دقيقة يف
نقاط التماس مع قوى الصّليبيني الباغية .

( قال ابن السّاعاتي يف فتح طربية سنة (583هـ ) وقد نوّه بهذا

الفتح املبني ،وأشاد بالبطل املظفر صالح الدين صاحب النصر األغرّ  ،وبيّن مكانة هذا الفتح العظيم وارتباطه
مبكة والقدس ) :
جلَتْ عَزَماتُكَ ال َفتْحَ املُبينا
َ

َفقَدْ قَـرَّتْ عُـيـونُ الـمُـؤمِنينــا

رَدَدْتَ أَخيذَةَ اإلسْالم لَمّــا

َغدا صرْفُ القَضاءِ بِها ضمينا

جنَةِ الَأَيامِ خاال
غَدَتْ يف وَ ْ

وَيف جَيدِ العُال عِقْدًا ثَميـــــنـا

هلل كَمْ سَرَّتْ قُلوبــًـــــــا
فَيا ِ

هلل كَـمْ َأبْـكَـتْ عُـيـونـــــــا
وَيـا ِ

طبَرِيَّـــــة إالّ هَـــــــدى
وَما َ

تَرَفَّعُ عَـــنْ َأكُــــــــفِّ الالمسينا
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ويف السنة نفسها اليت فُتحت فيها طربية جاءت معركة حطني اخلالدة  ،املوقعة الفاصلة يف التاريخ اإلسالمي اليت
انتصر فيها املسلمون بقيادة صالح الدين األيوبي على الصليبيني  ،ومتكنوا من حترير بيت املقدس ثم حترير
معظم ما كان حمتلًّا من ديار اإلسالم يف بالد الشّام .
سؤال  :ما أصداء حترير القدس يف نفوس املسلمني ؟
.1قول الرشيِد النابلسي :
هـذا الذي كانَت اآلمالُ تَنْتَظــــــــــرُ

فَلْيوفِهلل أَقْوامٌ مبــــــا نَـــــذَروا

جةَ القُدْس أَنْ أَضحى ِبهِ عَلَم الـ
يا بَهْ َ

سال ِم ِمنْ بَعْدِ طَيٍّ وَهْوَ مُنْتَشـــــرُ

اهللُ أَكْـــبَـــــرُ صـــــــوْتٌ تَْقْشعِرُّ لَــــــــــهُ

م الذُّرى وَتَكادُ الَأَرْض تَنْفَطِــرُ
ش ُّ

ي ثـرًى
مــــا اخْضرَّ هَذا الطِّرازُ السّاحِل ُّ

إال لتَعْلو ِبهِ أَعْالمُكَ الصفُــــــــــرُ

.2شهد الشعر املعارك األخرية اليت أخرجت الغزاة من بالد املسلمني مثل حترير مدينة عكا على يد السلطان سيف
الدين قالوون  ،وهُزم آخر جيش للصليبيني بعد أن ظلت حمتلة أكثر من مئة عام بعد معركة حطني كقول شهاب
الدين حممود احلِليب :
رُؤياهُ يف النََّوْ ِم لَاسْتَحْيَتْ منَ الطََّلَب

هـذا الذي كانَت اآلمالُ لَوْ طَلَبَــتْ
ت فِتَنًا
م قَــــدْ اَنْشأَ ْ
ُأ ُّم الــحُــــروبِ فَكَــــ ْ

شابَ الوَليدُ بِها هَــوْلًا وَلَمْ تَشـــــب

يا يَوْمَ عَكّا لَقَـــدْ أَنْسيتَ َماَ سَبَقَـتْ

بِهِ الفُتوحُ وَما قَدْ خُـطََّ فــــي الْكُتُبِ

فَقَرَّ عَيْنًا لِهــــــذا الفَ ْتحِ وَابْتَهَجَــتْ

ببشْرِهِ الكَعَْبةُ الْغَرّاءُ فـــــــي احلُجُبِ

.2صدى الغزو املغولي يف الشعر  ( :حيفظ الطلبة مخسة أبيات على هذا املوضوع )
مناسبته  :أ .غزا املغول العامل اإلسالمي قبل انتهاء احلروب الصليبية  ،فقضوا على اخلالفة العباسية ودمّروا
عاصمتها بغداد.
ب  .تفاعل الشعراء مع أحداث هذا الغزو بتصويرها واإلشادة ببطوالت قادتها من املسلمني ،ورثاء شهدائها .
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مضامينه :
أ .تصوير سقوط املدن  :سقطت كثري من املدن اإلسالمية يف يد الغزو املغولي من أهمها مدينة بغداد ،فكان
سقوطها حدثًا جلالً له وقع مؤمل يف نفوس املسلمني مجيعهم ؛ فنظم شعراؤهم املراثي فيها من هذه املراثي
قول ابن أبي اليُسر :
لسائلِ الدَّمْعِ َعنْ بَغْداد إخْبــــــــارُ

فَما وُقوفُكَ وَاَلأَحْبابُ قَدْ ساروا

يا زائرينِ إىل الزَّورا ال تَفِـــــــدوا

فما بِذاكَ احلِمى وَالدّارِ ديَِـــــارُ

تاجُ اخلالفَة وَالرَّبْعُ الَّذي شرُفَــتْ

بــه الـمَـعـالـمُ قَـدْ عَـفـاهُ إقْـفــارُ

أَضحى لِعَصف البلى يف رَبْ ِعهِ أَثَــرٌ

ع عَـلــى اآلثـا ِر آثــــارُ
وَلـلـدُّمـو ِ

إلَيْكَْ يا رَبَّناْ الشكْوى فَأَنْتَ تَــرى

ن وَالباغونَ فُجّــارُ
ما حَــلَّ بِالدّي ِ

ثم سقطت مدينة دمشق على يد القائد املغولي غازان سنة( 658هـ ) .وبيّن الشاعر علي األوتاري ما حل بهذه
املدينة من قتل النفوس  ،ونهب األموال  ،واسرتقاق األوالد  ،وسيب النساء وقتلهن  ،وختريب البالد  ،فقال :
أَحْـسنَ اهللُ يــا دمَــشْــقُ عَــــــزاكِ

يف مَـغـانـيـكِ يـا عِمادَ البِــــــالدِ

وَبِــأُنـس بِــ (قِــاسـيـونَ ) ونــــاس

هلِ الــــــفَســــاد
أَصبَـحوا مَـغْنَمًا ِلأَ ْ

طَرَّقَتْهُمْ حَـوادثُ الدَِّهـر بالقَتْـــــــ

ـلِْ وَنَهِْـب اَلأَمْــــــوال وَاَلأَوْلـــــــاد

ب .تسجيل االنتصارات  :تسجيل فرح الشّعراء بالنّصر  ،الذي حقّقه امللك قطز على املغول يف معركة عني
جالوت ودخل امللك قطز دمشق يف موكب عظيم فقال أحدهم :
هلَكَ الكُفْرُ يف الشآم مجيعًا

وَاسْتَجَد اإلسْالمُ بَعدَ دُحو ضه

باملَليك املُظَفَِّر املَلك الَأَرْ

وَع سَيْف اإلِسْالمِ عنْد نُهوض ْه

مَلِــــكٌ جاءَنـا بِـعَـزْمٍ وَحَـــــزْمٍ

فَاعْتَزَزْنا بِسمْـ ِرهِ وَبِبيضـــــــــهْ

أَوْجَبَ اهللُ شُكْـرَ ذاكَ عَلَيْنــا

دائِمًا مِثْــــلَ واجِباتِ فُروضـهْ

قال شرف الدين األنصاري من قصيدة ميدح فيها امللك املنصور الثاني األيوبي صاحب محاة مع جنده إىل
جانب املظفر قطز يف معركة عني جالوت :
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رُعْتَ العِدى فَضمِنْتَ شلََّ عُروشها

وَلَقيتَها فَأَخَذْتَ فَل جُيوشهــــــا

دارَتْ رَحى احلرب الزَّبونِ عَِلَيْهِمُ

فَغَدَتْ رُؤوسهُمُ حُطامَ جريشها

وَطَوَيْتَ َعنْ مصر فَسيحَ مَراحـــــل

ما بَ ْينَ برْكَتها وَبَ ْينَ عَريشهـــــــا

حَتّـى حَفِظْتَْ عَلى العِبادِ بِالدَها

ِمنْ رُومِها اَلأَقْصى إىل أُحْبوشها

اخلصائص الفنية لشعر اجلهاد

 .1يتصف بالواقعية بوصف أحداث املعارك وصفًا مباشرًا  ،مثل وصف شرف الدين األنصاري معركة عني جالوت .
 .2يـكـثـر من استخـدام الفنـون البديـعـيـة كاجلنـاس ( وَللدُّمـوعِ عَلى اآلثـارِ آثـارُ )  ،والطبــــاق :
( فَيا هللِ كَمْ سَرَّتْ قُلوبًا

وَ يا هللِ كَمْ أَبْكَتْ عُيونا ) .

 .3يتميز حبرارة العاطفة وتدفق املشاعر  ،وال سيما عند احلديث عن سقوط املدن وتصوير املآسي والفرح
باالنتصارات .
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ثــانــيًـــا  :املدائح النبويّة  ( :حيفظ الطلبة مخسة أبيات على شعر املدائح النبويّة )
سؤال  :ما مفهوم املديح النبوي ؟ ( صيفي ) 2018
هو فن شعري يُعنى مبدح النيب حممد وتعداد صفاته اخلُلُقية واخلَلْقية وإظهار الشوق لرؤيته وزيارته  ،وزيارة
األماكن املقدسة اليت ترتبط حبياته  ،مع ذكر معجزاته املادية واملعنوية  ،واإلشادة بغزواته .
سؤال  :بيّن سبب تسمية شعر املديح النبوي بهذا االسم ؟ ( شتوي ) 2018
سُمي هذا الفن مدحيًا ال رثاءً ؛ ألن الرسول حيٌّ يف نفوس املسلمني برسالته وسنته ومبادئه اليت بُعث من أجلها.
مل ازدهر شعر املدائح النبويّة يف العصرين األيوبي واململوكي ؟ صيفي 2018
نشأته َ :
أ .نشأ املديح النبوي يف صدر اإلسالم  ،واستمر النظم فيه يف العصرين  :األيوبي واململوكي ( علل ) :
بسبب ما تعاقب على املسلمني من ويالت ومصائب وأحزان  ،وقد القى الكثريون القهر واألمل  ،بسبب اهلجمات
املتوالية  :الصليبية اجلائرة من الغرب  ،والترتية الغادرة من الشرق  ،فما كان منهم إال التوجه إىل اهلل ـ تعاىل-
والتضرع إليه كي ينجيهم من الكرب الذي وقع عليهم والضيم الذي حلق بهم  ،وتوسلوا إىل رسوله الكريم حممد
أن يكون شفيعًا هلم عند اهلل لكي ينجيهم من النوائب اليت كادت تقضي على وجودهم .
ب .كثر النظم يف املديح النبوي  ،وكان الناس جيدون فيه فرحتهم وسعادتهم وراحتهم النفسية  ،ويتدارسونه
وينشدونه يف جمالسهم وحمافلهم وأماكن عبادتهم .
سؤال  :من أشهر شعرائه ؟
الصرصري  ،ابن سيد اليعمري  ،ابن نباتة املصري  ،ابن العطّار  ،ابن عربشاه الدمشقي .
سؤال  :عدد أبرز الدواوين الشعرية اليت عنيت باملديح النبويّ ؟
( معارج األنوار يف سرية النيب املختار ) شتوي 2018

للصرصري

( بشرى اللبيب بذكرى احلبيب )

البن سيد اليعمري .

( منتخب اهلدية يف املدائح النبوية )

البن نباتة املصري

( فرائد األشعار يف مدح النيب املختار )

البن العطار الدّنيسري

( شفاء الكليم مبدح النيب الكريم )

البن عربشاه الدمشقي
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سؤال  :من أشهر من مثّل هذه الظاهرة ؟
ومن أشهر من ميثل هذه الظاهرة يف تلك الفرتة البوصريي.
وله مجلة قصائد أشهرها ( الربدة ) املعروفة باسم الكواكب الدُّرّية يف مدح خري الربية وتقع يف مئة واثنني وستني
بيتًا  ،ومطلعها :
مَزَجْتَ دَمْعًا جَرى ِمنْ مُقْ َلةٍ بِدَ ِم

ن تَذَكُّرِ جريانٍ بِـذي سَلَمِ
أم ْ
ذي سلم  :موقع بني مكة واملدينة .
موضوعاتها ( قصيدة الربدة ) :

فيتغنى بصفاته وسيادته وقيادته للعرب والعجم ،وحاجة الناس إىل

.1يعرض البوصريي بغيته مبدح الرسول
شفاعته  ،فيقول :

مُحَمَّدٌ سَيدُ الكَوْنَ ْينِ وَالثَّقَلَيْـــــــ

م
ن ِمنْ عُرْبٍ وَ ِمنْ عَجَ ِ
ـنِ وَالفَريقَ ْي ِ

هُوَ احلَبيبُ الَّذي تُرْجى شفاعَ ُتهُ

م
لكُلِّ هَــ ْولٍ ِمنَ اَلأَهْــوالِ مُقْتَحَـــ ِ

حةٍ
يَجُرُّ بَحْرَ خَميسٍ فَ ْوقَ سابـــ َ

م
ج ِمنَ اَلأَبْطالِ مُلْتَطِـــ ِ
يَرْمي بِـمَـوْ ٍ

ومَـنْ تَكُـــنْ بِرَسولِ اهللِ نُــصرَ ُتهُ

إنْ تَلْقَـهُ ا ُلأُسْدُ يف آجامِها تَجِـــــمِ

.2بيّن الشاب الظريف منزلة الرسول

الرفيعة  ،والتوسل إليه وطلب الشفاعة منه للنجاة من عذاب النار :

ما كانَ يَرْضى لَكَ الرَّحْمنُ مَنْزَِلةً

يـا أَشـرَفَ الـخَـلْـقِ إالّ أشـرَفَ الــرتـبِ

لي ِمنْ ذُنوبِيَ ذَنْبٌ وافِرٌ فَعَســـى

شفـاعَـةٌ مِـنْـكَ تُـنْـجـيـنـي مِـنَ اللَّهَــــبِ

جَعَلْتُ حُبَّكَ لي ذُخْرًا وَمُعْتَمَـدًا

فَـكـانَ لـي نـاظِـرًا مِـنْ نـاظِــ ِر الـنُّـــوَبِ

إلَيْكَ وَجَّهْتُ آمالي فَال حُجِبَـتْ

َعنْ بابِ جودِكَ إنَّ املَوْتَ يف احلُجُبِ

.3وصف الشعراء معجزاته ،ال سيّما حادثة اإلسراء واملعراج وصفًا مفصلًا دقيقًا  ،يقول أبو زكريا حييى بن يوسف
الصرْصري يف قصيدة جتاوز عدد أبياتها مثامنِئة ومخسني بيتًا :
سبْحانَ ذي اجلَبَروت وَاَلبُرهـــــــان

وَالعزِّ وَاملَلَكوت وَالسلْطــــــــان

أَسْرى ِمنَ البَيْـتِ الـحَـرامِ بِـهِ إىل
فَعَال البُراقَ وَكـــــــــانَ أَشرَفَ مَرْكَب

ن
أقْصى املَساجِدِ لَيْسَ بِالوَسْنا ِ
ن
يَطْــوي القِفارَ بِسرْ َعةِ الطيَـرا ِ
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.4ذكروا غزواته وفضيلة جده عبد املطلب  ،وأشاروا إىل ذكره والثناء عليه يف الكتب السماوية  ،يقول ابن
الساعاتي ( معارضا قصيدة كَعب بن زهري ) :
بَثََّتْ نُبُوََّتهُ اَلأَخْـبارُ إذْ نَـطَقَتْ

فَـحَــدَّثَتْ عَـنْـهُ تَــوْراةٌ وَإنْـجـيــــــلُ

فَضي َلةٌ عُرِفَتْ ِمنْ عَبْدِ مُطَّـلِب

وَالقَوْمُ صرْعى كَعَصفٍ وَهْوَ مَأْكولُ

رَدَّتْ أَعاديه يف بَدْرٍ وَيَوْمَـئِـذٍ

جـيـادُهُ الَــقُـبُّ وَالـطَّْـيْـرُ األبـابيــــلُ

اخلصائص الفنيّة لشعر املدائح النبويّة ؟
 .1تربز فيه العاطفة وتدفق املشاعر جتاه الرسول

عند احلديث عن مشائله ومعجزاته وطلب شفاعته .

 .2يتميز بوحدة املوضوع وطول القصيدة .
 .3تأثرت مضامينه بالقرآن الكريم  ،ومن ذلك احلديث عن حادثة اإلسراء واملعراج  ،وذكر النيب يف الكتب
السماوية  ،والطري األبابيل  ،وباحلديث النبوي الشريف عند ذكر الرباق يف حادثة اإلسراء .
 .4يشيع فيه فن املعارضات  ،مثال ذلك قصيدة ابن الساعاتي اليت عارض فيها كعب بن زهري يف قصيدته اليت
مطلعها  :بانَتْ سُعادُ فَقَلْيب اليَوْمَ مَتْبولُ

مُتَيَّمٌ إثرَها لَمْ يُعدَ مَكْبولُ
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قضايا من النّثر يف العصرين األيوبي واململوكي
* شهد العصران  :األيوبيّ واململوكيّ ازدهارًا يف فنون النثر املختلفة  ،وهي :
الرّسائل واخلطابة  ،أدب الرّحالت  ،والتأليف املوسوعي .

أوال  :أدب الرّحالت
سؤال  ( :علل )  :يعد أدب الرحالت من أبرز الفنون األدبية النثرية وأمتعها وأقربها إىل القرّاء ؟ شتوي 2018
اللتصاق هذا الفن بواقع النّاس وحياتهم  ،وامتزاجه بفنون أخرى كالقصص  ،واملذكرات  ،والرتاث الشعيب،
واليوميات .
سؤال  :بيّن مسات كتّاب أدب الرحالت ؟
 .1رحّالةٌ متنوعون يف ثقافاتهم وعلومهم  ،ممن استهوتهم املغامرة والسفر والرتحال .
 .2اختالف اهتماماتهم يف ما ينقلون من مشاهداتهم يف البالد ( علّل صيفي  ) 2018؛ فبعضهم نقل عادات من
حتدّث عنهم  ،وتقاليدهم  ،وثقافاتهم  ،ولغاتهم  ،وطرق عيشهم  ،ومعتقداتهم الفكرية واملذهبية .
 .3بعضهم نقل جغرافية البالد اليت ارحتل إليها  ،وآثارها  ،ومُناخها  ،وتوزيع سكّانها وطبيعتهم ،ومعامل حضارتها.
سؤال  :علل  :يُعد أدب الرّحالت ذو قيمة علمية كبرية ؟
ألنه وثائق تارخيية وجغرافية واجتماعية وثقافية يعتمد عليها ملعرفة أحوال البالد املكانية والسكانية .
* يعد ابن جبري وابن بطوطة من أشهر الرحّالة يف العصرين  :األيوبي واململوكي .

 .1ابن جبري :
التعريف به  :هو حممد بن أمحد من بين مشرة من كنانة املضرية العدنانية  .درس علوم الدين واحلساب واللغة
وعمل كاتباً ملوهبته الشّعريّة .
دوّن ابن جبري رحلته يف يوميات مسيت باسم " تذكرة باألخبار عن اتفاقات األسفار " .
سؤال  :ما أبرز اجلوانب اليت تناوهلا يف رحلته ؟
 .1وصف البيت احلرام واملسجد النبوي  ،ودمشق  ،والعراق .
.2وصف األسواق واألسوار واحلصون واملشايف  ،واألحوال االقتصادية والسياسية واالجتماعية لساكين البلدان
اليت مرّ بها  ،ودرجة االستقرار فيها  ،كما وصفت رحالته .
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 .2ابن بطُّوطة :
التعريف به  :هو حممد بن عبد اهلل الطنجي  ،لقب بـأمري الرحالة املسلمني .
سؤال  :يف رأيك ملَ لُقّب ابن بطوطة بـأمري الرحالة املسلمني ؟
ألنّه أشهر الرّحالة املسلمني .
ألن رحلته استغرقت رحلته ما يقارب الثالثني عامًا .
ألنه طاف قارتي  :آسيا وأفريقيا وبعض بلدان قارة أوروبا فاجتاز بذلك مسافات بعيدة مل يسبق أحد أن اجتازها .
سؤال  :بيّن أهم األشياء اليت قام بوصفها يف رحلته ؟
.1وصف فيه البلدان اليت زارها ومواقعها واملسافات بينها ومظاهر العمران فيها .
.2حكامها وعادات أهلها وألبستهم وألوانها و أشكاهلا وحيويتها .3 .وصف األطعمة وأنواعها وطريقة صناعتها .

اخلصائص الفنيّة ألدب الرّحالت :
1ـ يقتبس من اآليات القرآنيّة أو األحاديث النبوية الشريفة أو األشعار ،مثل ما رود يف نص ابن جبري  " :وجاءنا
املوج من كلّ مكان  ،وظننا أنّا قد ُأحيط بنا " .
2ـ يعتين بالوصف وبذكر التفاصيل  ،ومثال ذلك وصف ابن بطوطة " الياقوت يف جزيرة سيالن " ،ويف وصف ابن
جبري رحلته إىل صقلية عن طريق البحر .
3ـ مييل إىل العبارات القصرية املتناغمة ذات اإليقاع املوسيقيّ .ومثال ذلك  " :فلمّا جَنَّ الليلُ اشتدّ تالطمه "
* ويف ما يلي ذكر ابن بطوطة عن جزيرة سيالن أنّه :
متملَّكَة  ،فيشرتي اإلنسان القطعة منها  ،وحيفر عن الياقوت  ،فيجـدأحجارًا بيضـاء مشـعبة،
" يوجد الياقوت يف مجيع مواضعها  ،وهي َ
وهي اليت يتكوّن الياقوت يف أجوافها  ،فيعطيها احلكاكني ،فيحكّونها حتّى تنفلـق عـن أحجـار اليـاقوت  ،فمنـه األمحـر ومنـه األصـفر
ومنه األزرق ....ومجيع النساء جبزيرة سيالن هلنََّ القالئد من الياقوت امللوَّن " .
* ووصف ابن بطوطة نهر النّيل فقال :
" ونيل مصر يفضل أنهار األرض عذوبة مذاق واتّساع قطر وعظم منفعة .واملدن والقرى بضفتيه منتظمة  ،ليس يف املعمور مثلها .
وال يعلم نهر يزرع عليه ما يزرع على النّيل وليس يف األرض نهر يسمّى حبرًا غريه  .قال اهلل تعاىل  {:فإذا خفت عليه فألقيه يف اليم }
" فسمّاه ميًّا وهو البحر "
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ثـــــــانـــــيــــــ ًا  :فن الرسائل يف العصرين األيوبي واململوكي
سؤال  :بيّن أسباب ازدهار فن الرسائل يف العصرين األيوبي واململوكي ؟ صيفي 2018
بسبب عوامل  :سياسية  ،واجتماعية  ،وعلمية .

أ ــ من العوامل السياسية :
1ــ كثرة دواوين الدّولة اليت اقتضت احلاجة إىل كتّاب الرسائل لتسيري أمورها .
2ــ حاجة احلياة السياسية الرمسية اليت عاشها السالطني واألمراء واجلند من سلم وحرب إىل :
استخدام الرسائل إلصدار أوامر التعيني أو العزل أو توطيد العالقات مع البلدان األخرى وحتسني السياسة
اخلارجية .

ب ــ من العوامل االجتماعية :
1ــ علوّ منزلة كُتّاب الرسائل عند السالطني وامللوك  ،حيث قاربت منزلتهم منزلة الوزراء وكبار القضاة .
2ــ اختاذ الرسائل وسيلة تواصل اجتماعي  ،فكانت تستخدم يف التهنئة واملدح والتعزية واملواساة والشكر .

ج ــ من العوامل العلمية :
1ــ ديوان اإلنشاء وما وضع من شروط على من يريد أن يتخذ الكتابة صنعة له  ،مع كثرة املكاتبات اليت كانت
خترج منه أو تعود إليه من مبايعات وعهود  ،وغري ذلك .
2ــ رغبة الكُتّاب يف إظهار ثقافتهم وبراعتهم يف الكتابة يف فنون النثر املختلفة ومنها الرّسائل .
ديوان اإلنشاء  :أحد أهم مكونات اجلهاز اإلداري يف الدولة  ،يعنى بتنظيم العالقات اخلارجية للدولة ،كانت حترَّر
فيه الكتب اليت يرسلها السلطان إىل امللوك واألمراء .
سؤال  :سمّ أشهر كتّاب الرسائل يف العصرين األيوبي واململوكي ؟
1ــ القاضي الفاضل .

2ــ العماد األصفهاني صاحب كتاب " خريدة القصر وجريدة العصر يف ذكر شعراء العصر "

 .3حميي الدين بن عبد الظاهر ،وعالء الدين بن غامن .
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القاضي الفاضل :
سؤال  :عرّف بالقاضي الفاضل ؟
هو أبو علي عبد الرحيم بن علي البيساني .
.1درس العلوم الشرعيّة وديوان احلماسة  ،وتعلّم فنّ الكتابة  ،وعمل يف ديوان اإلنشاء زمن صالح الدّين األيوبيّ.
.2سار كتّاب الرسائل يف عصره على طريقته يف الكتابة ( علّل ) :
بوصفه أحد أهم أعمدة كُتّاب هذا الفنّ ؛ فكانت رسائله وطريقته يف الكتابة نهج اهلداية لكُتّاب العصرين  :األيوبي
واململوكي  ،وحمفّزة هلم على اإلبداع .
سؤال  :ما هي األلقاب اليت أطلقت عليه ؟
( حميي الدين  ،وجمري الدين  ،والقاضي الفاضل ) .
*ويف ما يأتي منوذج لرسائله الديوانية اليت كتبها يف فتح بيت املقدس على لسان صالح الدّين األيوبي موجهة
إىل اخلليفة العباسيّ النّاصر لدين اهلل  " :وملّا مل يبقَ إال القدس  ،وقد اجتمع إليها كلُّ شرير منهم وطريد ،واعتصم
مبنعتها كلُّ قريب " .

حميي الدين بن عبد الظاهر
سؤال  :عرّف مبحي الدين بن عبد الظاهر ؟
.1هو القاضي حميي الدين أبو الفضل  ،ولد يف بيت علم ودين  .درس التاريخ والسري واألدب .
.2برع يف الكتابة النثرية  ،وكثرت مؤلفاته  ،منها " :الروض الزاهر يف سرية امللك الظاهر " و " تشريف األيام
والعصور يف سرية امللك املنصور " .
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.3توىل ديوان اإلنشاء يف عهد الظّاهر بيربس وقالوون وابنه األشرف خليل  .ومن رسائله رسالته اليت كتبها يف
فتح املظفر قطز للشقيف يصف فيها قوّة جيش العدو بالبسالة لتأكيد قيمة النّصر الذي أحرزه املسلمون  ،يقول :
"وصاروا مع عدم ذكر اهلل بأفواههم وقلوبهم ،يقاتلون قيامًا وقعودًا وعلى جُنوبِهم  ،فكمْ من شجاعٍ ألصقَ ظهرَه
إىل ظهرِ صاحبهِ وحامى  ،وكم فيهم من شهمٍ ما سلَّم قوسه حتَّى مل يبقَ يف كِنانته سهمٌ  ،وذي سن طاَرحَ به فما
طرحه حتّى . " ......
سؤال  :عدّد اخلصائص الفنية للرسائل ؟
.1تتأثر بالقرآن الكريم  ،كما ورد يف رسالة القاضي الفاضل " :فعرّفهم يف حلنِ القولِ "  ،ويف رسالة ابن عبد
الظاهر  " :يقاتلون قيامًا وقعودًا وعلى جُنوبِهم " .
.2تؤرخ الرسالة ألحداث العصر  ،فَتعدُّ سجلًّا تارخييًّا  ،كما يف رسالة القاضي الفاضل يف فتح بيت املقدس .
.3تكثر يف الرسالتني احملسنات البديعية  ،كاجلناس ( فأمكن النّقاب أن يسفر للحرب النّقاب  ،والطباق ( واعتصم
مبنعتها كلُّ قريبٍ منهم وبعيد  ،يقاتلون قيامًا وقعودًا ) .
.4متتاز رسالة القاضي الفاضل بغرابة بعض األلفاظ مثل  ( :السماك  ،مرادع  ،متولَّج ) ،وأما ابن عبد الظّاهر فقد
مال إىل استخدام األلفاظ السهلة يف رسالته ( فكمْ من شجاعٍ ألصقَ ظهرَه إىل ظهرِ صاحِبه ) .
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ثـــــالــــثــــ ًا  :اخلطابة يف العصرين األيوبي واململوكي
سؤال  :علل  :يُعدُّ فنُّ اخلطابة يف العصرين  :األيوبي واململوكي من أهمّ الفنون األدبية .
ألنه أسهم يف الدّفاع عن القيم الفاضلة ،وإقناع اجلماهري بآراء وأفكار سياسية .
سؤال  :ما الذي أسهم يف تنشيط هذا الفن ؟
احلروب الصليبيّة مبا وفرت للخطباء خمزونًا كبريًا من املعاني واألفكار .
سؤال  :بيّن أسباب وعوامل ازدهار اخلطابة يف هذين العصرين ؟
 .1نشاط حركة بناء املساجد والزوايا والرُّبُط .
 .2تقريب السالطني للخطباء ورفع منزلتهم .
 .3توافر دواعي اخلطابة وحمفزاتها  ،كالغزو الصلييب والغزو املغولي  ،والظروف السياسية والعسكرية اليت عملت
على ازدهار اخلطابة وال سيّما اخلطابة السياسية والدينية .
سؤال  :مَن أشهر خطباء العصرين ؟
ابن الزكي أشهر خطباء العصرين .

حميي الدّين بن الزكي :
سؤال  :عرّف مبحي الدين بن الزكي ؟هو أبو املعالي حممد القرشي  ،امللقب مبحيي الدين  ،املعروف بابن
زكي الدّين  ،فقيه خطيب أديب  ،حسن اإلنشاء  ،كانت له منزلة رفيعة عند السلطان سالح الدين األيوبي  .فكان
أوّل من خطب باملسجد األقصى يف اجلمعة األوىل بعد حتريره وشهد فتح بيت املقدس .
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سؤال  :أذكر اخلصائص الفنيّة ألسلوب ابن الزكي يف خطبته اليت جاء منها :
" أيهــا النّاس أبشــروا برضوان اهلل الذي هو الغايــة القصوى  ،والدَّرجةُ العليا ؛ ملــا يسّرهُ اهلل على أيديكــم من
اسرتداد هــذه الضالة من األمّة الضّالة  ،وردّها إىل مقرّها من اإلسالم  ،بعد ابتذاهلُا يف أيدي املشركني قريبًا من
مئة عّامٍ  ،وتطهري هذا البيت الذي أذن اهلل أن يُرفعَ ويذكرَ فيه امسه  ،...فهــو موطن أبيكــم إبراهيم ،ومعراج
نبيكم حممّد

 ،وقبلتكم اليت كنتم تصلّون إليها يف ابتداء اإلسالم ،وهو مقرُّ األنبياء ،ومَقصد األولياء ،ومَدْفنُ

الرُّسل ،ومَهبِط الوحي ،ومنزِل به ينزلُ األمر والنّهــي ،وهــو يف أرض احملشر وسعيد املنشر ،وهو يف األرض
املقدسة اليت ذٌكرها اهلل يف كتابه املبني ،وهو املسجد األقصى الذي صلّى فيه رسول اهلل

باملالئكة

املقرَّبني ،وهو البلد الذي بعث اهلل إليه عبده ورسوله وكلمته اليت ألقاها إىل مريم ،وروحه عيسى الذي كرَّمه
برسالته  ،قال تعاىل  " :لن يستنكف املسيح أن يكون عبدا هلل وال املالئكة املقرّبون " .
سؤال  :ما اخلصائص الفنيّة للخطابة الدينيّة ( ابن الزكي ) ؟
1ــ تربز العاطفة الدينية فيها خاصة عند التمثل بالقرآن الكريم .
2ــ تتأنق يف اختيار األلفاظ الواضحة ذات املعاني السّهلة .
3ــ توظف الصور البيانية واحملسنات البديعية كالسجع واجلناس ما يضفي على اخلطبة جرسًا موسيقيًّا ،ومثال
السجع ما ورد يف العبارات  " :وهو مقرُّ األنبياء  ،ومَقصد األولياء "  ،أما اجلناس فمثل ( اسرتدادِ هذه الضّالة من
األمّة الضّالة ) .
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رابــــــعـــــــ ًا  :التأليف املوسوعي يف العصرين األيوبي واململوكي
سؤال  :عرّف املوسوعة ؟
املوسوعة كتاب جيمع معلومات شتّى من العلوم واملعارف يف خمتلف ميادين املعرفة  ،مرتبة ترتيبًا هجائيًّا .
سؤال  :متى بدأت املوسوعات  ،واذكر بعض املصنّفات يف تلك الفرتة ؟
جتدر اإلشارة إىل أنّ بداية التأليف املوسوعي ظهر يف العصر العباسيّ يف القرن الثالث اهلجري فظهرت بعض
املصنفات مثل كتاب " احليوان " للجاحظ  ،و " األغاني " ألبي الفرج األصفهاني  ،وغريهما .
سؤال  :اشرح العوامل اليت أثّرت وساهمت يف التأليف املوسوعي يف العصرين األيوبي واململوكي ؟
هناك جمموعة من العوامل كان هلا تأثري يف نشاط التأليف املوسوعي يف هذين العصرين  ،منها :
 .1الغزو الصلييب والغزو املغولي وما أحدثاه من تدمري ثقايف وفكري ملقدرات األمة اإلسالمية يف العراق والشام،
فقام علماء األمة وألفت املوسوعات لتعويض الدمار وتعويض ما خُسر .
 .2ديوان اإلنشاء وما يتطلبه من موسوعية املعرفة لدى كل من يعمل فيه  .فقد وجب على العاملني فيه أن يكونوا
على دراية بالعلوم الشرعية والتاريخ واألدب  ،وال عجب أنّ أشهر كتاب املوسوعات كانوا رؤساء هلذا الدّيوان أو
كُتّابًا فيه مثل  ( :القلقشندي  ،وصالح الدّين الصفدي  ،واملقريزي ) وغريهم .
 .3انتشار املكتبات الضخمة اليت أُوقفت خلدمة طلبة العلم وحَوَت نفائس الكتب واملخطوطات ؛ األمر الذي أتاح
اجملال لتنوّع املعارف وكثرتها  ،ومن ثمّ التأليف املوسوعي .
 .4استقطاب مصر والشّام للعلماء املهاجرين من أقطار أخرى كاألندلس واهلند والعراق وغريها .ومن أمثلتهم :
( ابن خلدون مؤسس علم االجتماع )
( وابن البيطار املالكي أشهر علماء العرب يف الصيدلة ) .
وقد كان هلذا التّمازج كبري األثر يف قيام نهضة علمية وأدبية متميزة يف مصر والشّام على وجه اخلصوص .
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من أشهر املوسوعات يف العصرين  :األيوبي واململوكي :
الكتاب

املؤلف

أقسامه

موضوعه

الوايف بالوفيات

لصالح الدين الصفدي

ثالثني جملدًا

الرتاجم

غرر اخلصائص الواضحة

مجال الدين الوطواط

 16باباً

خمتارات من النثر والشعر

وعُرر النقائض الفاضحة
نهاية األرب يف فنون

شهاب الدين النويري

ثالثني جزءًا

األدب

مخسة أقسام  :السّماء واآلثار العلوية،
واألرض واملعامل السفلية ،واإلنسان وما
يتعلّق به ،واحليوان ا ،والنبات،
والتاريخ من بدء اخلليقة إىل عصره.

مسالك األبصار يف

ابن فضل العمري

 20جزءًا

ممالك األمصار

الفوائد القيمة واملعلومات الواسعة يف
التّراجم والتّاريخ واجلغرافية .

سري أعالم النبالء

الذّهيب

صبح األعشى يف صناعة

القلقشندي

 30جزءًا

الرجال واألعالم
فضل الكتابة وصفات الكتّاب،
والتعريف بديوان اإلنشاء وقوانينه،

اإلنشا

وتاريخ الكتابة وتطوراتها
نسيم الصّبا

بدر الدين احلليب

 30فصالً

وصف الطبيعة واألخالق واألد ب

ملحوظة  :األدب يف العصر العثماني حمذوف
انتهت حبمد اهلل
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