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مقّدمة :أطلق العرب اسم األندلس على شبه جزيرة إيبيريا   ( 
) إسبانيا والبرتغال  

 حكم المسلمون األندلس ثمانية قُرون 

  وموسى بن ُنصير طارق بن زيادعلى يد  فُتحت

غرناطةمدينة سقطت في األندلس ھي  آخر  

 مراحل الُحكم اإلسالمّي في األندلس : وما يمّيزھا 

اكتمل فتح األندلس وحكمھا ُوالةٌ :  والواليةعھد الفتح  - 1
 تعّينھم الّدولة األموّية في المشرق

بدأت ھذه المرحلة بدخول عبد : عھد اإلمارة والخالفة – 2
دولة أموّية  وتأسيسه)  صقر قريش( الرحمن بن معاوية 
 مستقلّة عن المشرق

  .قامت دول على أنقاض الّدولة األموّية : ملوك الّطوائف - 3

شھدت الحقبة دخول يوسف بن تاشفين :  عھد المرابطين – 4
.األندلس والقضاء على ملوك الّطوائف   

دلس والية تابعة للمغرب أصبحت األن ن عھد الموّحدي – 5  

شھدت ھذه الحقبة نھاية الحكم   : عھد بني األحمر – 6
. العربّي اإلسالمّي في األندلس  

مجتمعاً متمّيزاً في بنائه كان المجتمع األندلسّي . علل 
الحضارّي ، ومثالً ُيحتذى في الّتسامح الّديني والّتعايش 

. الحضاريّ   

ألّن المجتمع األندلسّي كان يتكّون من العرب والبربر 
واإلسبان والّصقالبة ، وسادت الّديانات الّسماوّية الثالث جنباً 

.إلى جنب ، وتفاعلت ھذه المكّونات   

تمّيزت    األندلس عن غيرھا من الّدول ؟ما الذي يمّيز 
بجمال طبيعتھا ، وتنّوع تضاريسھا ، واعتدال مناخھا ، 

وقد كان لھذه البيئة .وغزارة مياھھا ، وخصوبة أرضھا 
.وطبيعة المجتمع األندلسّي أثٌر بالغ في األدب األندلسّي   

.اذكر بعض األلقاب التي ُسّميت األندلس بھا   

الفردوس المفقود  – 2رضه        أجّنة هللا على  – 1  

 قضايا من الشعر في العصر األندلسي

.تطّورت مضامين الّشعر في العصر األندلسّي . علل   

 بسبب مجموعة من العوامل الّسياسّية واالجتماعّية والبيئّية 

وّضح العوامل الّسياسّية واالجتماعّية والبيئّية التي أّثرت في 
.الّشعر األندلسّي   

نتيجة لكثرة األحداث الّسياسّية ، وجمال البيئة األندلسّية ، 
والّشعوب ة وانفتاح واندماج بالّثقافات عاش الّناس حياة حريّ 

.بذلك شكاًل ومضموًنا  األندلسيوناألخرى ، وتأّثر  

.الّشعر في العصر األندلسّي ) أغراض ( اذكر موضوعات   

        لممالكن وارثاء المد – 2شعر وصف الّطبيعة    – 1
.الّشعر االجتماعّي  – 4             شعر المرأة – 3  

 أّواًل : شعر وصف الّطبيعة :

بّين / استأثرت الطبيعة باھتمام الّشعراء األندلسّيين. علّل 
.أسباب ازدھار شعر وصف الطبيعة   

لجمالھا المتمّثل بتنّوع الّتضاريس ، واعتدال المناخ ، وغزارة 
.األرض ودوام ُخضرتھاالمياه وخصوبة   

.بّين أثر جمال طبيعة األندلس على ذوق األندلسّي   

صقل ھذا الجمال ذوق األندلسّي وجعله رقيقاً ، فكان إنتاجه 
.الّشعرّي غزيراً ورقيقاً   

من أبرز مظاھر ( محاور ، بنود ، موضوعات ) شعر وصف 
 الّطبيعة في األندلس :

  وصف البيئة األندلسّية – 1

ھور الحدائق والّرياض والز وصف – 2  

...كاألنھار وابحار والبرك  وصف المائّيات – 3  

وبّث الھموم والمشاعر إليھا  مناجاة الطبيعة - 4  

لمائياتفي وصف ا أبدع األندلسّيون. علّل   

ألّن األندلس شبه جزيرة ، والمياه تحيط بھا من ثالث جھات  
 ، وتكثر فيھا األنھار ،وذلك أثار خواطرھم
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 الخصائص الفّنّية لشعر وصف الطبيعة :

ذلك بإبراز الطبيعة في  ). وّضح(.يستخدم الّتشخيص  – 1
 صور شخوص حّية وبّث الحياة فيھا 

يبتعد عن المعاني الغريبة ، ويّتجه إلى المعاني الّسھلة  – 2
  .المستمّدة من بيئتھم الجميلة 

دّقة الّتصوير وجمال - 3  

 ثانًيا : رثاء المدن والممالك :

جادت . علل / بّين سبب اشتھار شعر رثاء المدن والممالك 
./قرائح الّشعراء بقصائد رثاء المدن  

مدن غرضاً شعرّياً قائماً بذاته أو علّل غدا شعر رثاء ال  

بسبب حالة الّضعف واالنقسام والتفّكك التي شھدھا الحكم  
ياسّية اإلسالمّي إبان عصر ملوك الطوائف ، والّتقلبات الس

التي سادت ذلك العصر ، واشتداد المواجھة بين المسلمين 
وأعدائھم ، وما تبع ذلك من سقوط الممالك واإلمارات حّتى 

.سقوط األندلس كاملة   

أبرز مظاھر ( محاور ، بنود ، موضوعات ) شعر رثاء 
 المدن :

تصوير ما حلّ بالمدن من خراب  – 1  

.وحاضرھاالموازنة بين ماضي المدن  – 2  

، من ضعف وانقسام وبعد ديني  ذكر أسباب الھزيمة – 3  

االستنجاد بالمسلمين واستنھاض الھمم  – 4  

أشھر قصيدة قيلت في رثاء الُمدن والممالك في .علّل 
)نونّية أبي البقاء الّرندّي ( األندلس ھي   

ألّنھا ال ترثي مدينة بعينھا بل ترثي األندلس كلّھا  -أ   

تعّبر عن تجربة حقيقّية عاشھا الشاعر   -ب   

بدأھا بحكمة عاّمة ثّم صّور ما حّل باألندلس من خطوب  –ج 
.جليلة ال عزاء فيھا وال تأّسي دونھا  

 

 الخصائص الفنّية لشعر رثاء المدن والممالك :

) علّل(يّتصف بحرارة العاطفة  – 1  

يصور  ألن الشاعر صادق في ما يقول ، وھو ال يتصنع ، بل
الواقع المؤلم بال تكلّف ، ويعبر عن مشاعره تجاه ما حل 

 بالمدن وأھلھا ، فكانت قصائده حزينة

كمة النابعة نزعة الدينّية والحالفيه  تظھر – 2  

.اء الطلبّي يكثر فيه استخدام أساليب اإلنش – 3  

 ثالًثا : شعر المرأة :

.وّضح مكانة المرأة في األندلس   

األندلس بمكانة كبيرة ، وشاركت في الحياة حظيت المرأة في 
العاّمة ، وتولّت مناصب مختلفة فكانت كاتبة ، وعالمة ، 

ومنھّن صاحبات نفوذ سياسي ، وذلك بسبب اجواء . وشاعرة 
 الحرية في األندلس

.اذكر أمثلة لنساء أندلسّيات تولّين مناصب   

للغة كانت عالمة في ا:  ُنضار بنت أبي حّيان الغرناطيّ  –أ 
.والنحو والتفسير ولھا مجلس علم   

كانت تجمع األدباء في مجلسھا :  واّلدة بنت المستكفي –ب 
.لدراسة الشعر ونقده   

مريم أم : مثل  نفوذ سياسيّ كان لكثير من النساء  –ج 
. غالب اسماعيل ، أسماء بنت  

ب:  الشاعرات الُمجيداتمن  –د  ،  حمدة بنت زياد المؤدِّ
. حفصة الركونّية،  ةحّسانة التميميّ   

أبرز الجوانب ( المحاور – الموضوعات – البنود ) التي 
 نظمت فيھا المرأة الشعر :

الفخر - 3الوصف         – 2المدح       – 1  

.كانت المرأة األندلسّية تكتب في المدح . علل   

للتعبير عن مشاعر الُودِّ واإلخالص ، أو من أجل تحقيق 
.مظلمة أو طلب نجدة رغبة ذاتّية مثل رفع  
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.كتبت المرأة األندلسّية في الفخر . علّل   

ألن الفخر كان يعّبر عن كبريائھا والمباھاة بنفسھا ، فافتخرت 
من كانت مقّربة من الملوك واألمراء بحسبھا وجمالھا وعّفتھا 

.ومھاراتھا   

 الخصائص الفّنّية لشعر المرأة األندلسّية :

.معنى ، واللغة بسيطة سھلة عذوبة اللفظ ورّقة ال – 1  

.قصائده قصيرة ويّتصف بوحدة الموضوع  – 2  

  ف جمال التصوير وبساطته ،وخلّوه من التكلُّ  – 3

 رابًعا : الّشعر االجتماعّي :

امتاز المجتمع االندلسّي إبان الحكم العربّي بالتنّوع : وّضح 
.الثقافّي والتفاعل االجتماعّي   

عناصر مختلفة األعراق واألديان ، فكان ذلك ألّنه يتألّف من 
وقد .فيه العرب والبربر واإلسبان والمسلمون والنصارى 

تفاعلت ھذه العناصر فأصبح المجتمع األندلسّي متمّيزاً في 
.بنائه الفكرّي والحضاريّ   

وّضح سياسة ُحّكام األندلس مع عناصر المجتمع األندلسّي 
لتعاُيش والتسامح كانت سياستھم قائمة على ا .المختلفة 

.واحترام مكّونات المجتمع األندلسّي   

والتساُمح في المجتمع االندلسّي بّين مظاھر التعاُيش   

ظھر التعاُيش والتسامح من خالل التزاُوج بين مختلف 
العناصر ، والتباُدل التجارّي ، واحترام اآلخر ، وتبادل 

.التھاني ، وبناء الكانائس   

 أبرز مظاھر (– بنود – موضوعات ) الشعر االجتماعّي :

في األفراح واألتراح ، مثل  تصوير عادات األندلسّيين – 1
 خروج الناس لمراقبة ھالل العيد والّتھنئة به 

مشاركة المسيحّيين أعيادھم واالحتفال بھا  – 2  

وصف المھن وتصوير المعاناة  – 3  

ر العمرانّي كالقصور والمساجد  – 4 وصف التطوُّ  

 

.بعض العادات االجتماعّية في األندلس اذكر   

خروج الناس لمراقبة ھالل العيد   -أ   

لبس األبيض في األحزان  –ج  التھنئة بالعيد   –ب   

.وّضح مظاھر التسامح الدينّي في األندلس   

ادة ، وإقامة الكنائس  ُمنح المسيحّيون واليھود حرّية العب
.لمون أعيادھمشاركھم المس وممارسة شعائرھم الدينّية ،و  

.اذكر األعياد التي كان يحتفل النصارى بھا في األندلس   

      خميس إبريل –ب       )ميالد المسيح (روز الّني–أ 

. ھو ميالد يحيى عليه السالم و) المھرجان(الَعنصرة  – ج  

 الخصائص الفنّية للشعر االجتماعّي :

.معظمه مقطوعات شعرّية صغيرة  – 1  

.اللغة واستخدام األلفاظ االجتماعّية السائدة سھولة  – 2  

.بساطة المعاني وتوظيف الصور الشعرّية السھلة  – 3  

 قضايا من النثر في العصر األندلسي

تأثر كّتاب األندلس بأساليب الكّتاب في المشرق كابن . وضح 
.المقفع والجاحظ وغيرھم   

والخطب تناول األندلسّيون الرسائل الديوانّية والشخصية 
.والوصايا وذلك كان موجوداً في المشرق   

 ما ھي أكثر الفنون النثرية التي أبدع فيھا األندلسّيون ؟

.القصص الفلسفّية  – 2الرسائل األدبّية التأليفية         – 1  

 أّواًل : الرسائل األدبّية الفلسفّية :

 مجموعة من الرسائل االدبّية تتنّوع:عّرف الكتابة التأليفّية 
أھدافھا بين الترفيه وشرح الحقائق ،تصور عواطف الناس 

 وھواھم

:ما ھي أھداف الكتابة التأليفّية   

                                  لترفيه عن النفس بالقراءةا – 1 
عواطفالشرح الحقائق بأسلوب قصصي خيالي مصورة  – 2  
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  :اذكر أشھر من كتب في الرسائل التأليفّية 

    )   طوق الحمامة في األلفة واألاّلف ( له رسالة : ابن حزم  –أ 
 )التوابع والزوابع ( له رسالة :  ابن شھيد –ب 

  طوق الحمامة في األلفة واألاّلف – 1

  -:تحليل رسالة طوق الحمامة البن حزم *

، أندلسيھو ابن حزم، شاعر وفيلسوف .عّرف بكاتب الرسالة
  .ذھب الظاھريُولَِد في قرطبة، وُعرف بالم

جاء إليه رجل من مدينة المرية   -:سبب تأليف الرسالة *
اءت الرسالة رداً لسؤاله عن عن الحب ومعانيه، فج  وسأله
  .وأغراضه، وما يقع منه على سبيل الحقيقة  وأسبابه  الحب

  ما الموضوع الذي تتحدث عنه الرسالة؟ *

 يقع طوق الحمامة في ثالثين باب، تناول فيھا الحب ونشأته   
ومعانيه وأسبابه ودرجاته وانواعه وأماكن السعادة والتعاسة 

  .فيه 

الخصائص الفنية ألسلوب ابن حزم في رسالة طوق  *
  .الحمامة

  .تعالج عاطفة الحّب من منظور إنسانّي مستخدمة التسلسل-1  

  بساطة العبارات – 3 . بالشعراالستشھاد  -2  

  التوابع والزوابع البن شھيد األندلسيّ  – 2

  :ما سبب كتابة ابن شھيد لرسالة التوابع والزوابع الرسالة

نقد الكاتب لخصومه ، كما أراد أن يثبت لنظرائه قدرته على  
  الكتابة 

قصة خيالية يحكي فيھا عن رحلة في - :موضوع الرسالة -
بشياطين الشعراء، وناقشھم وعرض عالم الجن اتصل خاللھا 

والنثر عليھم فاعترفوا له بتفّوقه وقد جرت بينھم    الشعر
  .مناظرات أدبّية ولغوّية تجلّت فيھا آراؤه

كيف انتزع ابن شھيد من توابع الشعراء شھادة بتفوقه في 
  األدب ؟

عن طريق اتصاله بھم ، فناقشھم وأنشدھم وعرض عليھم 
  من شعره ونثره ودافع عن فّنهآراءه النقدية وكثيًرا 

شخصّية  (بكر أبيإلى؟  إلى من وّجه بن شھيد رسالته
  )خيالّية

* 

.ُسّميت رسالة التوابع والزوابع بھذا االسم. علل  : علل   

ألن الكاتب جعل مكانھا عالم الجن، واتخذ أبطالھا فيما عداه 
 من الشياطين، حيث أن التوابع جمع لتابع ، وھو يكون مع اإلنسان 

رئيس   يتبعه حيث يذھب، والزوابع جمع زوبعة وھو اسم شيطان أو
 الجن

* وقد تذاكر ابن . زھير بن نمير ؟ابع ابن شھيد ما اسم ت 
فتناوال أخبار الشعراء وأصحابھم من التوابع شھيد يوماً مع تابعه 

.والزوابع  

 ثانياً : فّن القّصة الفلسفّية :

.َكُثرت القصص الفلسفّية التأملّية في العصر األندلسي . علّل   

ألّن ُكّتابھا اتخذوھا وسيلة للتعبير عن فكرھم وفلسفتھم 
.وآرائھم   

 تحليل قصة حي بن يقظان البن طفيل:-

وسيلة للتعبير عن فكره وفلسفته  القصة الھدف من تأليف
.وآرائه   

   )  حّي بن يقظان ( بّين سبب تسمية ابن طفيل قصته باسم 

)نحي بن يقظا( نسبة إلى بطل القصة   

 كيف عرض ابن طفيل قّصته ؟

أُلقي في ) يقظان حي بن (عن طريق طفل اسمه 
وقد استطاع ھذا الطفل بالمالحظة والتأمُّل جزيرة مھجورة ،

.لظروف الحياة أْن ُيدرك بفطرته وتفكيره أّن للكون خالق  

 الخصائص الفّنية لقّصة حّي بن يقظان :

دّقة الوصف والسرد 2     .مضامين القرآنالتأثر ب – 1  

أمُّل والتفّكر في الخلق والكون الت – 3  
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 قضايا من الشعر في العصرين األيوبي والمملوكي

والمملوكّي بأحداث جسام حفل العصران األيوبّي . علل 
 .أصابت أقطار العالم اإلسالمي بالتفكك السياسي والعسكري 

  .بسبب الغزوين الصليبي والمغولي لمشرق العالم العربي 

 بسبب الغزوين الصليبي والمغولي  ما الدور الذي لعبه األدب

      استنھاض ھمم المسلمين    – 2تصوير تلك األحداث     – 1
 حّث المسلمين على الجھاد وتحرير أرضھم – 3

  :شعر الجھاد : أواًل 

  :صدى الغزو الصليبي في الشعر  – 1

  عند العرب  ؟ الغزو الصليبي ماذا شھدت حقبة

   شھدت نزاعات داخلّية بين أمراء الدول اإلسالمية وقادتھا ،
    لمشرقأوروبا لوذلك أّدى إلى غزو فضعفت قّوتھم العسكرّية 

 الحروب الصليبيةالعربي واحتالل بعض مدنه تحت مسمَّى 

عماد الدين زنكي ، : قيَّض هللا للمسلمين بعض القادة مثل 
  . ونور الدين زنكي ، وصالح الدين األيوبي

  ما ھي أبرز األعمال التي قام بھا ھؤالء القادة ؟

 صفوف المسلمين في الشام ومصر ؛ لمواجھة الغزو وّحدوا 
  ّمة احتلّه األعداء وإعادة الھيبة لألوتحرير ما 

دور األدب في تسجيل األحداث بالعصرين األيوبي  ما
  يوالمملوك

 عايش الشعر أحداث العصرين وصورھما ، وأشاد ببطوالت
  .نكباتالالمسلمين وبيان أثرھم في التحرير ، كما وصف  قادة

  شعر الغزو الصليبي ) بنود  - وعاتموض –محاور (مضامين 

  :تصوير سقوط بيت المقدس في أيدي الصليبّيين  –أ 

  :الدعوة إلى تحرير المدن خصوًصا بيت المقدس  –ب 
  تسجيل االنتصارات والتھنئة بالفتوحات   –ج 

  كان الشعراء يدعون إلى التحرير عن طريق
م استثارة الھم – 2    التحريض على مواجھة الفرنجة – 1

 والعزائم 

االنتصارات والتھنئة من مرحلةوّضح موقف الشعر   

لم يكن الشعر بمعزل عن ھذه المرحلة وما فيھا من 
فاصلة وانتصارات خالدة ، بل تابع تفصيالت األحداث  معارك

الصليبيين  مع  

وّضح أثر معركة حطين وتحرير بيت المقدس على 
.الشعر   

تلك ش قدس األمل المنشود لكّل مسلم عاكان فتح بيت الم
أصداء طّيبة في نفوس المسلمين حيث الحروب ، وقد ترك 

قّرت عينھم باسترداد مدينتھم ، وتفاعل الشعراء مع ھذا 
.االنتصار فأشادو بصالح الدين  

كان الشعراء يتنافسون في نظم الشعر بعد كل . علل 
.انتصار   

وابتھاجاً بخذالن الكفر    - 2   فرحاً بالنصر     - 1  

بتحقيق اآلمال المنتظرةنشوًة  - 3  

 2 – صدى الغزو المغولي في الشعر :
غزا المغول العالم اإلسالمي قبل انتھاء الحروب 

.الصلبّية   
.وضح نتائج الغزو المغولي على العالم اإلسالمي   

دّمر عاصمة  –ب     لى الخالفة العباسّيةقضى ع -أ 
بغدادالخالفة   

.قتل أھلھا وتدمير وحرق ديارھا ومكتباتھا  -ج  
من الغزو المغولي على ديار وّضح موقف الشعر 

.اإلسالم   
فاعل الشعر مع أحداث الغزو بتصويرھا واإلشادة ت 

المسلمين ورثاء الشھداء وبيان اآلثار على ديار  ببطوالت قادة
 المسلمين

 
 مضامين (محاور– موضوعات) شعر الغزو المغولي 

تسجيل االنتصارات  –ب    تصوير سقوط المدن –أ   
المدن على يد الغزو المغولي أثر كان لسقوط . علل 

.في الشعر   
ألّن الكثير من المدن سقط ومن اھّمھا بغداد ، وكان 

، فنظم شعراؤھم المسلمين مؤلم في نفوس      لسقوطھا وقعٌ 
ىع األسالمراثي ليشي  
  . عين جالوت بقيادة السلطان قطز لتحرير البالد  أول معركة
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  .وّضح أثر معركة عين جالوت في الشعر 
نفوس المسلمين ، وكان تأثيره  لنصر تأثيره العميق فيلكان 
بالنصر المؤّزر وأشادوا  في نفوس الشعراء ، فقد تغّنوا قمأع

 .ان قطزبالسلط
د في العصرين األيوبي الخصائص الفنّية لشعر الجھا

  والمملوكي 
  .الواقعية من خالل وصف المعارك وأحداثھا مباشرة  - 1
  .كثرة استخدام الفنون البديعية كالجناس والطباق – 2
  تدفُّق المشاعرحرارة العاطفة و – 3

      بين رثاء المدن في العصر األندلسي وفي العصرين وازن 
  .األيوبي والمملوكي 

ما حّل بالمدن من خراب وبأھلھا صوروا : ر األندلسي العص
  ويالت ، ووازنوا بين ماضيھا وحاضرھان م

صوروا احتالل الصليبيين :العصرين األيوبي والمملوكي 
  للقدس ، ودعوا إلى تحرير المدن خصوًصا القدس

  
  :شعر المدائح النبوّية : ثانًيا 

  .وّضح المقصود بالمديح النبوّي 
فن شعري ُيعنى بمدح النبّي محّمد عليه الصالة والسالم 

لرؤيته وزيارته وتعداد صفاته الَخلقية والُخلُقية وإظھار الشوق 
، وزيارة األماكن المقّدسة التي ترتبط بحياته ، وذكر معجزاته 

  .واإلشادة بغزواته 
  .ُسمّيت المدائح النبوية مديحاً ال رثاًء . علل 

ألّن الرسول عليه الصالة والسالم حّي في نفوس المسلمين 
 .برسالته وسّنته ومبادئه التي ُبعث من أجلھا

  .المدائح النبوّية بّين نشأة فّن 
نشأ ھذا الفن في صدر اإلسالم ، واستمّر النظُم فيه في 

العصرين األموي والعباسي ، ووتطّور وأصبح يشّكل ظاھرة 
 .تسترعي االنتباه في العصرين األيوبي والمملوكي 

  
ه في أصبحت المدائح النبوية ظاھرة تسترعي االنتبا. علل 

ازدھار شعر المدائج . ل عل أو/العصرين األيوبي والمملوكي 
  النبوية في العصرين األيوبي والمملوكي

ي تعاقبت على المسلمين ،وقد بسبب األحزان والويالت الت
. الكثير من شّدتھا القھر واأللم ، وعاشوا في تعب ونكد  القى

جيھم من الكرب الذي فتوّجھوا إلى هللا وتضّرعوا إليه كي ين
الكريم أْن يكون شفيًعا لھم  وتوّسلوا إلى رسولهوقع عليھم  ،

  .كي ينجيھم من النوائب التي كادت أن تقضي على وجودھم 

ة وأقبل الناس عليه َكُثَر النظم في المدائح النبويّ . علل 
 بشغف

ألّنھم وجدوا فيه فرحتھم ، وراحتھم الّنفسية ، وقد تدارسوه 
.وأنشدوه في محافلھم وأماكن عباداتھم   

:ية موضوعات المدائح النبو  
كر صفات الرسولذ - 2ذكر معجزات الرسول      – 1  
التوسل للرسول ليشفع لھم من عذاب اآلخرة – 3  
...اإلشادة بغزوات الرسول  – 4  

:أشھر ُشعراء المدائح النبوية   
 ديوانه الشاعر ديوانهالشاعر

معارج الصرصري
 األنوار

ابن العطار 
 الدنيسري

فرائد األشعار 
في مدح 
 المختار

سّيد الناس 
اليعمري

بشرى اللبيب 
 بذكر الحبيب

ابن عربشاه 
 الدمشقي

شفاء الكليم 
بمدح النبي 

 الكريم
ابن نباتة 
المصري

منتخب 
الھداية في 

 المدائح

 الُبردة البوصيري

 
وھي  الُبردة للبوصيريأشھر قصيدة مّثلت المدائح النبوية 

وعدد )الكواكب الدّرية في مدح خير البرية( معروفة باسم 
بيت 162أبياتھا   

أشھر قصيدة قيلت في المديح النبوي ھي البردة . علل 
.للبوصيري   

بسبب إقبال الناس عليھا ، فھم يجدون فيھا فرحتھم وراحتھم ، 
...وينشدونھا في محافلھم   

.تمتاز قصائد المديح النبوي بطولھا : علل   
بسبب كثرة موضوعاتھا ، كالتغني بوصف الرسول عليه 

...السالم وقيادته   
:الخصائص الفنّية لشعر المدائح النبوية   

وحدة الموضوع وطول القصيدة –2  اطفة تبرز فيھا الع  - 1  
.يشيع فيھا المعارضات  – 4  ھا بالقرآن تأثرت مضامين – 3  

 
 قضايا من النثر في العصرين : األيوبي والمملوكي

 
ما ھي الفنون النثرية التي ظھرت في العصرين األيوبي 

.أدب الرحالت والتأليف الموسوعي والمملوكي؟   
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  أدب الّرحالت: أّواًل 
ُيعّد أدب الرحالت من أكثر فنون األدب العربي خصباً : علل *

     .ومتعة وأقربھا إلى القّراء 

ألنه التصق بحياة الناس وواقعھم وامتزج بفنون أخرى من 
  قصص وتراث شعبي ويوميات

  . اختالف اھتمامات الرحالة في رحالتھم . علل 

  بسبب تنوع ثقافاتھم 

  .على أدب الرحالت  نّوع الرّحالة في ثقافتھموّضح أثر ت

أّدى ذلك إلى اختالف اھتماماتھم في ما ينقلونه من البالد التي 
  ) وّضح. ( شاھدوھا 

وتقاليدھم ودياناتھم بعضھم نقل عادات من تحدَّث عنھم 
وطرق عيشھم ، وبعضھم اھتّم بنقل جغرافّية البالد التي 

  زيع السكان فيھا ومعالم حضارتھا زارھا وآثارھا وُمناخھا وتو

  .ُيعتبر أدب الرحالت ذو قيمة علمّية كبيرة . علل 

ألّنه ُيعتبر وثائق تاريخّية وجغرافّية واجتماعّية وثقافّية ، ُيعتمُد 
  .فة أحوال البالد المكانّية والسّكانّية عليھا لمعر

  .اذكر اشھر الرّحالة في االعصرين األيوبي والمملوكي 

  .ابن بّطوطة  -2ابن ُجبير          – 1

  )ھـ  614( رحلة ابن ُجبير  – 1

  .عّرف بابن ُجبير 

محّمد بن أحمد بن ضمرة ، من كنانة المضرية العدنانية 
في الحساب والعلوم اللغوية  درس علوم الدين، وبرزت ميوله.

 ة ونثرية مّكنته من العمل كاتبا واألدبية ، وأظھر مواھب شعريّ 

تذكرة ( دّون ابن جبير مالحظاته في يومّيات سّماھا * 
 ) باألخبار عن اّتفاقات األسفار

  ما الذي وصفه ابن جبير في رحلته* 

البيت الحرام ، والمسجد النبوي ، ودمشق والعراق ،ووصف  
ألسوار والحصون والمشافي واألسواق ، واألحوال ا

. االقتصادية والسياسية واالجتماعية للبالد التي مّر بھا  

) 53نص من رحلة ابن جبير في االكتاب صفحة (   

يتحّدث في نّصه عن رحلته البحرية إلى صقلية وما واجھه 
...من مخاطر وأمواج وعواصف   

  2 – رحلة ابن بّطوطة :

الرّحالة  ميرألقبه  الطنجي ،محمد :عّرف بابن بّطوطة 
. وقد لُّقب به ألنه األشھر ورحلته األطول المسلمين  

ما القاّرات التي طافھا ابن بّطوطة ؟أ   

أوروبا من آسيا وإفريقيا وبعض    

.استغرقت رحلة ابن بّطوطة ثالثين عاماً   

 ما اسم كتاب ابن بّطوطة ؟ 

)غرائب األمصار وعجائب األسفار تحفة النظار في (   

 ما الذي وصفه ابن بطوطة في رحلته ؟

وصف البالد التي زارھا ومواقعھا والمسافات بينھا ومظاھر 
العمران فيھا ، وعاداتھا وحّكامھا واأللبسة ودالالتھا ،ووصف 

.األطعمة وأنواعھا وطريقة صناعتھا   

)54- 53نص من رحلة ابن بطوطة في الكتاب صفحة  (   

وما يوجد ) سيريالنكا ( يتحّدث في نّصه عن جزيرة السيالن 
كما يتحّدث في َنّصه اآلخر عن نھر .بھا من ياقوت وجواھر 

.النيل في مصر وحجمه وعذوبة مائه   

) 55نص من رحلة ابن جبير ، في أسئلة الكتاب صفحة (   
بدقةھا بالجّنة ويصفھا يتحدث النص عن دمشق ويصف  

) 55البغدادي ، في أسئلة الكتاب صفحة نص من رحلة (   
يتحّدث النص عن المجاعة التي أصابت مصر وما رافق تلك 

...المجاعة من جوع وارتفاع اسعار وھجرة   
 الخصائص الفّنية ألدب الرحالت :

.   االقتباس من القرآن الكريم واألحاديث واألشعار  – 1  
.يھتّم بالوصف وذكر التفاصيل  – 2   

إلى العبارات القصيرة المتناغمة ذات اإليقاع يميل  – 3
.الموسيقي   
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  :األيوبي والمملوكي : فّن الّرسائل في العصرين : ثانًيا 
ازدھار فّن الرسائل في العصرين األيوبي . علل 

  .بسبب العوامل السياسية واالجتماعية والعلمية   .والمملوكي 
فن وضح العوامل السياسية التي ساھمت في ازدھار 

  .الرسائل في العصرين األيوبي والمملوكي 
كثرة الدواوين التي اقتضت الحاجة إلى ُكّتاب الرسائل  –أ 

  .ھالتسيير
حاجة الحياة السياسية الرسمية التي عاشھا السالطين  –ب 

واألمراء والجند من سلم وحرب إلى استخدام الرسائل 
  إلصدار األوامر 

ت في ازدھار فن وضح العوامل االجتماعية التي ساھم
  .الرسائل في العصرين األيوبي والمملوكي 

  .اب الرسائل عند الملوك ارتفاع منزلة ُكتّ  –أ 
  كالتھنئة والتعزيةائل وسيلة تواصل اجتماعي جعل الرس –ب 

وضح العوامل العلمية التي ساھمت في ازدھار فن الرسائل 
  .في العصرين األيوبي والمملوكي 

ا ديوان اإلنشاء على من يريد أن الشروط التي وضعھ -أ 
  .ابة صنعة له يّتخذ الكت

  .اعتھم في الكتابة رغبة الُكّتاب في إظھار ثقافاتھم وبر –ب 
  :أشھر ُكّتاب الرسائل 

محيي الدين بن عبد  -2القاضي الفاضل              – 1
  عالء الدين بن غانم - 3الظاھر        

خريدة القصر ( العماد األصفھاني صاحب كتاب  – 4
  )وجريدة العصر في ذكر شعراء العصر

  :القاضي الفاضل  – 1
ومن القابه . ھو أبو علي عبد الرحيم بن علي البيساني 

  )محيي الدين ، مجير الدين ، القاضي الفاضل (
  : ثقافته وأعماله 

درس العلوم الشرعية وديوان الحماسة ، وتعلّم فن الكتابة ، 
  من صالح الدين االيوبيوعمل في ديوان اإلنشاء ز

يعد القاضي الفاضل أھّم أعمدة كّتاب الراسئل في . علل 
  .عصره 

ألّن كّتاب الرسائل في عصره ساروا على نھجه في الكتابة ، 
فكانت رسائله وطرق كتابته طريق الھداية لتحفيز الكّتاب 

 .على اإلبداع 
  ) 57نص رسالة القاضي الفاضل صفحة ( 

الديوانية كتبھا في فتح بيت المقدس على نموذج من رسائله 
لسان صالح الدين األيوبي موّجھة إلى الخليفة الناصر لدين 

 .هللا 

 2 – محيي الدين بن عبد الظاھر :
ھو القاضي محيي الدين أبو الفضل ،ُولد في بيت علٍم ودين ، 

.درس التاريخ واألدب والسير،وبرع في كتابة النثر  
:ن بن عبد الظاھر أشھر مؤلّفات محيي الدي  

الروض الزاھر في سيرة الملك الظاھر     –أ   
.تشريف األيام والعصور في سيرة الملك المنصور  –ب   

تولّى ديوان اإلنشاء في عھد الظاھر بيبرس وقالوون 
.واألشرف خليل   

) 59نص من رسالة محيي الدين بن عبد الظاھر صفحة (   
لحصن الشقيف ، وقد كتب ھذه الرسالة في فتح السلطان قطز 

وصف فيھا قّوة جيش العدّو بالبسالة لتأكيد قيمة النصر الذي 
.أحرزه المسلمون   

 
 الخصائص الفّنّية للرسائل :

.   التأثر بالقرآن الكريم  – 1  
.تؤّرخ الرسالة ألحداث العصر ، فُتَعدُّ سجاّلً تاريخّياً  – 2  
.والسجع  كثرة المحّسنات البديعّية كالجناس والطباق – 3  
رسالة القاضي الفاضل تميل إلى غرابة األلفاظ بينما  – 4

 مالت رسالة ابن عبد الظاھرإلى سھولة األلفاظ 
 

 ثالًثا : الخطابة في العصرين : األيوبي والمملوكي :
.األيوبي والمملوكي : في العصرين بّين أھّمّية الخطابة   

 الجماھير بآراءالفاضلة وإقناع في الدفاع عن القيم  تأسھم
.سياسّية   

العصرين ھذين ة في ازدھار الخطب الدينية والسياسي. علل   
بسبب الغزوين الصليبي والمغولي والظروف السياسية التي 

. وفرت للخطابة السياسية والدينية بيئة خصبة   
أسھمت الحرب الصليبية والمغولية في تنشيط .وّضح 

.الخطابة   
.كبيًرا من المعاني واالفكار وّفرت للخطباء مخزوًنا   

عّدد عوامل ازدھار الخطابة في العصرين األيوبي 
.والمملوكي   

َبط  – 1 .       نشاط حركة بناء المساجد والزوايا والرُّ  
.تقريب السالطين للخطباء ورفع منزلتھم  – 2  
توافر دواعي الخطابة ومحّفزاتھا ، كالحروب الصليبية  – 3

.السياسية والعسكرية والمغولية والظروف   
 

أشھر ُخطباء العصرين األيوبي والمملوكي محيي الدين بن 
.الزكي  
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شھد محيي الدين بن الزكي فتح بيت المقدس وھو أّول من * 
خطب فيه في الجمعة األولى بعد تحريره ، وتَعدُّ خطبته 

.أنموذجاً على الخطب الدينّية   
  ) 61نص خطبة ابن الزكي في الكتاب صفحة  ( 

  :الخصائص الفنية ألسلوب ابن زكي في خطبته 
  ة عند التمثُّل بالقرآن تبرز العاطفة الدينية فيھا خاصّ  – 1
  .تتأّنق في اختيار األلفاظ الواضحة ذات المعاني الّسھلة  –2
توّظف الصور البيانّية والمحّسنات البديعية كالسجع  – 3

  .موسيقّياً والجناس ، وھذا يضفي على الخطبة جرًسا 
  ) 62نّص الخطبة في أسئلة الكتاب صفحة ( 

النّص للشھاب محمود الحلبي وھو يصف فيھا السھم في 
  .الحرب 

األيوبي : التأليف الموسوعي في العصرين : رابًعا 
  :والمملوكي 

كتاب يجمع معلومات شّتى من العلوم  : عّرف الموسوعة
ان منھا ،مرّتبة والمعارف في مختلف ميادين المعرفة ، أو ميد

 ً   ترتيًبا ھجائًيا
  متى ظھرت بداية التأليف الموسوعي ؟

  .في العصر العباسي في القرن الثالث الھجري 
اذكر بعض الكتب أو المصّنفات ذات االّتجاه الموسوعي في 

  .العصر العباسي 
  األصفھاني )) األغاني((للجاحظ ، )) الحيوان((

التأليف الموسوعي في وّضح العوامل التي أثرت في نشاط 
  .العصرين األيوبي والمملوكي 

وما أحدثاه من دمار ثقافي  الغزوين الصليبي والمغولي – 1
  .وفكري لمقّدرات المسلمين في العراق والشام 

  ما نتيجة ھذين الغزوين على التأليف الموسوعي ؟
أحدث الغزوان تدميراً فكرًيا وثقافًيا لمقدرات األمة اإلسالمية 

علت غيرة علماء األّمة على حضارتھا وتاريخھا وتراثھا ،فاشت
  .، فحّثت الخطى وألفت الموسوعات لتعويض الخسائر 

  ية المعرفةمن موسوع ديوان اإلنشاء وما يتطلّبه – 2
  .وّضح دور ديوان اإلنشاء على التأليف الموسوعي 

كان يجب على العاملين في ديوان اإلنشاء أن يكونوا على علم 
  ...الشرعية والتاريخ واألدب  بالعلوم
كان أشھر ُكّتاب الموسوعات رؤساء لديوان اإلنشاء . علل 

  .كالقلقشندي والصفدي والمقريزي 
ألّنه كان يجب على العاملين في ديوان اإلنشاء أن يكونوا 

  .على علم بالعلوم الشرعية والتاريخ واألدب

ة العلم التي أُوقفت لخدمة طلب انتشار المكتبات الضخمة – 3
 وجمعت نفائس الكتب والمخطوطات ،

.وّضح أثر انتشار المكتبات على التأليف الموسوعّي   
وذلك أّدى إلى تنّوع المعارف وكثرتھا ومن ثّم التأليف 

 الموسوعي
من أقطار  استقطاب مصر والشام للعلماء المھاجرين – 4

مؤسس علم ( أخرى كاألندلس والھند والعراق كابن خلدون 
أشھر علماء العرب في ( وابن البيطار المالكي ) االجتماع 
) . الصيدلة  

وّضح أثر ھجرة العلماء على ازدھار التاليف الموسوعي في 
.العصرين األيوبي والمملوكي  

استقطبت مصر والشام العلماء المھاجرين من أقطار أخرى ، 
ة متميزة في كان لھذا التمازج أثر في قيام نھضة علمّية وأدبي

.مصر والشام   
 أشھر الموسوعات في العصرين : األيوبي والمملوكي :

) التراجم(من أوسع ُكتب / الصفدي  ) الوافي بالوفيات(- 1
  )غرر الخصائص الواضحة وعرر النقائص الفاضحة - 2
) أدب( من الشعر والنثر  لوطواطل

تاريخ ( لشھاب الدين النويري ) نھاية األرب في فنون األدب( - 3
) وطبيعة وجغرافيا

البن فضل العمري  )  مسالك األبصار في ممالك األمصار(  – 4
والتاريخ )التراجم( 
الرجال واألعالم )تراجم( للذھبي )  سير أعالم النبالء(  – 5
عشر /للقلقشندي )  صبح األعشى في صناعة اإلنشا(  –6    6

مقاالت في الكتابة وصفات الكاتب والتعريف بديوان اإلنشاء
با(  – 7 األدب (واألخالق / لبدر الدين الحلبي  ) نسيم الصَّ

)وتاريخ
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 النقد في العصر العباسي

.العباسي عن العصور السابقة  قد األدبي تمّيز الن. علل   

.جميع جوانب الحياة  نھضة واسعة شملتألّنه تأّثر ب – 1  

تأثر بحركة التجديد في الشعر العربي ، وما أثارته من  – 2
الُمحَدث من الشعرحوارات نقدية حول القديم و  

ع آفاقه مع اّطالع كثير من النقاد على  – 3  الثقافاتتوسُّ
.الھندية والفارسية واليونانية   

.أصبح النقد في العصر العباسي نقداً منھجّياً . وّضح   

أي له قواعده وأصوله العلمية التي ُيقاس بھا ، وأُلِّفت ُكتب 
  .نقدية وتنّوعت آراء النقاد فيھا 

  :من الُكتب النقدية في العصر العباسي 

  المؤلف  الكتاب  المؤلّف  الكتاب
طبقات فحول 
  الشعراء

قدامة بن   نقد الشعر  الجمحي
  جعفر

العمدة في 
صناعة 
 الشعر ونقده

ابن 
رشيق 
 القيرواني

الموازنة 
بين أبي 

تمام 
  والبحتري

  اآلمدي

الشعر 
  والشعراء

البيان   ابن قتيبة
  والتبيين

  الجاحظ

ابن   عيار الشعر
  طباطبا

دالئل 
  اإلعجاز

  الُجرجاني

  .اذكر بعض القضايا النقدّية التي تناولھا النقد العباسي 

  الطْبع والصنعة    – 2الفحولة الشعرية                  – 1

الصدق والكذب  – 4اللفظ والمعنى                    – 3   

 أّواًل : الفحولة الشعرية :

.ھي قدرة الشاعر الفّنّية وتميُّزه :  عّرف الفحولة الشعرية  

 

 

 

.وّضح الوسائل التي تجعل الشاعر فحالً    

حفظ أشعار العرب وروايتھا     – 1  

امتالك ثروة لغوية واسعة تمّكنه من طرق المعاني  – 2 
 المختلفة 

نھا في ) .  علل. ( اإللمام بمناقب القبائل ومثالبھا  –. 3 ليضمِّ
.شعره مدحاً أو ذّماً   

لَم عّد النقاد العباسيون حفظ أشعار العرب وروايتھا وسيلة 
 للفحولة الشعرية ؟

تجارب اآلخرين ألّن ذلك يمكن الشاعر من االستفادة من 
فيأتي بغيرھا ويتعلم  فيتعلم جزالة اللفظ ومعاني من سبقوه ،  

.وّضح المعايير التي ُيحكم بھا على الشاعر بفحولته  

م الشاعر الذي يّتصف شعره  ) وّضح. ( جودة الشعر  – 1 ُيقدَّ
بالجودة على الشاعر الذي دونه ،في مقاييس وضعھا النّقاد 

.لجودة الشعر  

.المقاييس التي وضعھا النقاد لقياس جودة الشعر اذكر   

ُحسن التصوير –الّسْبق إلى المعاني ج -جزالة اللفظ  ب –أ  

د األغراض  – 2 ) وّضح. (تعدُّ  

ل الشاعر متعدد األغراض الشعرية على المحدود  مثل .ُيفضَّ
.تقديم ُكَثيِّر َعّزة على جميل ُبثينة   

اّلم الجمحي باألعشى بقوله ما معيار الفحولة الذي أقّره ابن س
"ھو أكثر الشعراء مدحاً وھجاًء وفخراً :"  

د األغراضالمعيار ھو  . تعدُّ  

وال  – 3 م الشاعر ذو القصائد ) وّضح.( وفرة القصائد الطِّ ُيقدَّ
.مثل رأي األصمعي بالحادرة . الطوال   

لو قال خمس قصائد مثل قصيدته " وّضح قول األصمعي 
"لكان فحاًل   

يقصد الشاعر الجاھلي الحادرة ، أّن له قيدة واحدة طويلة ولو 
.   عنده قصائد طويلة غيرھا ألصبح فحاًل   
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ْبع والّصْنعة  ثانًيا: الطَّ

ّقاد إلى الشاعر والكاتب ُبغية إصدار ُحْكم عليھما  ھي نظرة النُّ
.بالقيمة فقسموا األدباء إلى أدباء طبع وأدباء صنعة   

.ء بعد الُحكم بالقيمة عليھما بّين أقسام األدبا  

  )السليقة ( أُدباء الّطْبع  – 1

ھم من يملكون الموھبة وال يبالغون في مراجعات نصوصھم ، 
إذ يبنون النصوص بُيسر ، وال يعتمدون المراجعات الدائمة 

.وطول النظر في ما قّدموه   

:أدباء الّصْنعة  – 2  

وألّفوا من أجل ھم من يملكون الموھبة ويراجعون ما نَظموا 
االرتقاء بنتاجھم األدبي، ويمكن أن يستغرقوا في التأليف زمناً 

.طويالً   

.كان بعض الشعراء يمضي عاماً في نظم قصيدته . علل   

وكانت تلك .كي يقلّب فيھا رأيه ونظره قبل إخراجھا للناس 
" .الحولّيات"القصائد ُتسّمى   

:  عّرف القصائد الحولّيات  

يستغرق نظمھا سنة كاملة قبل إخراجه للناس ھي قصائد كان 
 ؛ حتى يقلّب الكاتب رأيه ونظره فيھا

بالّتأّني المبني غلى النظر العقلي ؟ بماذا يتمّيز أدباء الصنعة  

:حوافز وعوامل اإلبداع األدبي   

السعي إلى تحصيل المعارف المتنوعة  – 1  

إّنك  :"اإلكثار من التأليف األدبي ، كقول أحدھم لخطيب  – 2
"أُكثُر لتمرين اللسان : لتكثر ، فقال   

أبي تمام موصياً البحتري مثل قول : البواعث النفسية  – 3
تخّير األوقات وأنت قليل :"  بما يعينه على كتابة الشعر

وأفض وقت للتأليف وقت السحرحيث الّنفس أخذت ...الھموم 
..."حّظھا من الراحة   

اطك وفراغ بالك اعة نشُخذ من نفسك س وقول بّشار بن ُبرد  

 ثالًثا : اللفظ والمعنى

يرى الجاحظ أّن القيمة الجمالية والفّنّية للنص تكمن . علل 
.في ألفاظه أكثر من معانيه   

ألّن المعاني معروفة ومشتركة بين األدباء ، أّما األلفاظ 
فتختلف في مستواھا وقيمتھا من أديب آلخر بحسب أسلوبه 

المعاني "  وھذا ما قصده بقوله.  وقدرته وثقافته اللغوية
..." مطروحة في الطريق  

ال يعني االھتمام بالصياغة اللفظية لدى الجاحظ أّنه . وّضح 
.أھمل المعنى   

د الجاحظ أْن يكون المعنى شريفاً كريماً تقبله النفوس أكّ 
وتنجذب إليه، فإذا اجتمع في األدب المعنى وبالغة اللفظ كان 

.أجَود وأكثَر قبوالً   

ر إذا ُترجم إلى لغة أخرى بَطلَ يرى الجاحظ أّن الشع. علل  

والجاحظ قد اھتّم . ألّن الترجمة تنقل المعنى وال تنقل اللفظة 
.أكثر من المعنى باللفظة   

روب التي وضعھا ابن قُتيبة لقضّية اللفظ ) األنواع(اذكر الضُّ
.والمعنى في الشعر   

نوٌع َحُسَن لفظه وجاد معناه  – 1  

.نوٌع َحسون لفظه ، ولكن ال فائدة لمعناه  – 2  

هتأخر معناه ولفظ ما 4 نوٌع جّيٌد معناه وقصرت ألفاظه  3  

لقيرواني العالقة بين اللفظ يرى ابن طباطبا و ابن رشيق ا* 
وذلك يظھر في كالم . كالعالقة بين الروح والجسدوالمعنى 

فالمعنى يحتاج إلى ...اللفظ جسم وروحه المعنى :" ابن رشيق 
"إبرازه في عبارة جميلة   

ھل يختلف رأي ابن قتيبة عن رأي ابن طباطبا ، وابن رشيق 
 في النظرة لقضية اللفظ والمعنى

ن رشيق وابن طباطبا نظرا إلى اللفظ والمعنى نعم ؛ ألّن اب
حيث  كذلكأنھما وحدة متماسكة ، بينما ابن رشيق ال يعدھما 

. قسم الشعر في ما يخص اللفظ والمعنى أربعة أقسام   
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 رابًعا : الصدق والكذب في الشعر

.اختلفت آراء الّنقاد في مفھومّي الصدق والكذب في الشعر  

. آراؤھم عليھما اذكر المبدأين اللذين سارت  

أعذب الشعر أصدقه  – 2أعذب الشعر أكذبه           – 1  

 أّوالً : أعذب الشعر أكذبه :

ھو أاّل يطابق الشاعر الصورة األدبّية لما يناسبھا من الواقع ، 
.وعدم التقيُّد بمعايير العقل والمنطق  

) .أعذب الشعر أكذبه ( وّضح رأي أصحاب مذھب   

المذھب عدم مطابقة الصورة األدبية لما أجاز أصحاب ھذا 
.يناسبھا من الواقع ، وعدم التقّيد بمعايير العقل والمنطق  

وّضح قول البحتري ضمن المبدأ النقدي الذي يقول بأّن 
:أعذب الشعر أكذبه  في قوله مادحاً الشيب   

صارم المصقول أحسُن حالًة       وال  

من صارٍم لم ُيصَقلِ يوم الوغى                              

 الشيب أفضل من الشبابخالف البحتري المنطق بوصفه أّن 
،لكنَّ الصورة تبقى  بالسيف المصقول األبيضوتشبيھه له 

ضمن الخيال المعقول ويقصد به الشاعر إحداث أثر حسن في 
لم يمنع  مدح الشيب إاّل أّن ذلكنفس المتلقي ،ومع أّن الشاعر 

  سلبّياتهالمتلقي من التفكير في 

حدوداً ) أعذب الشعر أكذبه ( وضع أصحاب ھذا المبدأ . علل 
ال يتخّطاھا الشاعر  ودعوا إلى استخدام كلمات تقّرب 

".لو، يكاد "المبالغة غلى نفس المتلقي مثل   

ألّن بعض الشعراء قد تخّطوا الخيال المعقول وأفرطوا في 
:وذلك يظھر في قول المتنبي .الخروج عن الحقيقة   

لوال مخاطبتي إّياَك لم َتَرني   فى بجسمي نحوالً أّنني أرى ك  

:يقول الشاعر مادحاً   

 يكاد يمسكه عرفاَن راحته    ُركُن الحطيِم إذا ما جاء يستلمُ 

فھنا عّبر الشاعر عن كرم الممدوح بمحاولة الجدار مسك يده، 
 وقد قّرب مبالغته بكلمة "يكاد "

 ثانياً : أعذُب الشعر أصدقه :

يستخدم عّبرة عن تجربة شعورّية حقيقّية أْن تكون الصورة م
.الشاعر فيھا الخيال المقبول من غير الخروج عن المنطق   

:تقول ليلى األخيلّية   

ً      قوٌم رباُط الخيل وسَط بيوتھم  ٌة ُزْرٌق ُيَخْلَن نجوما وأسنَّ  

صّورت الخيول المجتمعة وسط البيوت بالليل ، والرماح 
وھي صورة مقبولة ال خروج فيھا عن .جوم الليل الزرقاء بن

.الواقع   

ما المبدأ النقدي في موضوع الصدق والكذب الذي : سؤال 
:يّتفق مع مضمون البيتين اآلتيين   

:قال حّسان بن ثابت   - 1  

 وإنَّ أحسن بيت أنت قائله       بيٌت ُيقال إذا أنشْدتُه َصَدقا

.أعذب الشعر أصدقه : المبدأ ھو   

:قال البحترّي  – 2  

 كلّفتمونا ُحدوَد منطقكم        والشعُر يكفي عن صدقِه كذبه

.أعذب الشعر أكذبه : المبدأ ھو   

ھل البيت اآلتي ُيعتبر من الصدق أم الكذب في الشعر ؟   

ھذا ُغبار وقائع الّدھر:        كبْرَت وشبَت ، قلت لھا : قالت   

من باب الكذب ، ألّن الشاعر خرج عن معايير العقل والمنطق 
في الصورة فلم تكن مطابق للواقع ، حيث أّن الشيب يدل على 

. الكبر في العمر   
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 الوحدة الثانية

 المذاھب األدبّية في العصر الحديث

.وّضح المقصود بالمذھب األدبّي   

أدبّياً ما بِصبغة ھو جملة الخصائص الفّنّية التي تصبغ نتاجاً 
.غالبة تمّيز ذلك النتاج من غيره في فترة معّينة من الزمان   

المذھب األدبّي ال يقتصر على فرد ، بل يشمل :  مالحظة
الكثير من المبدعين جمعت بينھم خصائص متشابھة ، مع 

.االنتباه إلى ميزات يّتصف بھا أدب الفرد عن غيره   

.وّضح كيف ينشأ المذھب األدبّي   

بل يتكّون )  وّضح(المذھب ال يأتي فجأة وال يزول فجأة ، 
تدريجّياً حيث تتعايش آثار مذھب سابق مع مذھب الحق ،ثّم 
تزول اآلثار القديمة رويداً رويداً حّتى تتالشى أمام المذھب 

.الالحق   

وّضح كيف انتقلت المذاھب األدبّية من الغرب إلى األدب 
.العربي الحديث   

الّتصال الثقافي ، وحركة الترجمة مع بداية انتقلت بفعل ا
.عصر النھضة العربّية   

: اذكر أشھر المذاھب األدبّية   

  الرمزي 4   الواقعي  3    الرومانسي  2   الكالسيكي  1

 أّواًل : المذھب الكالسيكي ( اإلحياء والنھضة )

ھي الحركة الشعرّية العربّية التي ظھرت في أوائل العصر 
 وقتالحديث ،والتزم فيھا الشعراء النظم على نھج الشعراء 

.الجاھلي واإلسالمي واألموي والعباسي: ازدھار الشعر   

 من ھو رائد مدرسة اإلحياء والّنھضة ؟

. محمود سامي الباروديالشاعر المصرّي   

 

 

 

حياء والنھضة اإلاذكر أبرز شعراء مدرسة   

شوقي وحافظ إبراھيم وعلي الجارم أحمد :  من مصر – 1  

عبد المحسن الكاظمي ومعروف الرصافي :  من العراق – 2
.ومحمد مھدي الجواھري   

.الزركلي   سوريا ومن. عبد المنعم الرفاعي  األردنّ – 3  

بماذا قلّدت  مدرسة اإلحياء الشعراء القُدامى في عصور 
 ازدھار الشعر؟ 

ور ومباني قصائدھم وأغراضھم قلّدوھم في األساليب وا لصُّ  

.بّين خصائص المذھب الكالسيكي في الشعر   

د الموضوعاتبناء القصيدة ال يقلد – 1 عربّية من حيث تعدُّ  

األلفاظ وفخامتھسالمة ا  – 3 .التزام القافية الواحدة  – 2  

االبتعاد عن الخيال الجامح باستخدام الصورة الحّسّية  – 4
.والماّدّية، فيوازن بين العقل والعاطفة   

تظھر المالمح السابقة في قصيدة البارودي في الكتاب المقّرر (
.وبھا يبدأ بمقّدمة َطلَلّية) 46صفحة   

 

؟ھل أضافت مدرسة اإلحياء شيئاً جديداً للشعر الحديث   

نعم ؛ فقد أضافت أغراض شعرّية حديثة بما يناسب عصر 
.شعرائھا ، مثل الشعر المسرحي واالجتماعي  

ظھور أغراض جديدة للشعر كالشعر الوطني / وّضح .علل 
.والمسرحي عند أتباع االّتجاه المحافظ   

كي يناسب عصرھم وما استجّد فيه من ظروف ، ولكن ومع 
أّنھم حافظو على خصائصھم  ظھور ھذه األغراض الجديدة إاّل 

.الفنّية   

 ثانياً : المذھب الرومانسي

.وّضح المقصود بالمذھب الرومانسّي   

ھو مذھب أدبي أُطلق على الشعراء الذين نادوا بضرورة 
ر من القواعد واألصول التي نادت بھا الكالسيكّية  .التحرُّ  
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اذكر مالمح التغيير في شعر أصحاب المدرسة الرومانسّية 
.لفوا فيھا مدرسة اإلحياء وخا  

  توظيف الطبيعة –2  أطلقوا العنان لعاطفتھم  وخيالھم – 1

اھتّموا بالحديث عن مشاعر الفرد واإلنسان وھمومه – 3   

.ال يوجد قواعد محّددة للرومانسّية . علل   

ألنّھم يعتبرون القواعد في األدب قيوداً تحدُّ من إبداع األديب 
.الشعورّية  وقدرته على نقل تجربته  

الذي  ما.ظھر في المذھب الرومانسي عّدة مدارس واّتجاھات 
؟ يجمعھا وما الذي تختلف فيه  

ر من القواعد ، وتختلف في المضامين  .يجمعھا التحرُّ  

اذكر الجماعات الشعرّية التي ظھرت في بداية القرن 
.العشرين في االّتجاه الرومانسي   

عّباس محمود العّقاد ، ، وقد شّكلھا  جماعة الديوان – 1
.إبراھيم المازني ، عبد الرحمن شكري   

مثل جبران خليل جبران ، وإيليا أبو :  شعراء المھجر -  2
.ماضي ، ونسيب عريضة   

ومنھم أحمد زكي أبو شادي ، وإبراھيم :  جماعة أبولّو – 3
.ناجي   

:الخصائص الفّنية للمذھب الرومانسّي في األدب العربّي   

االبتعاد عن التقاليد الموروثة في بنية القصيدة العربّية ،  – 1
ھجروا المقّدمة الّطللّية ودخلو في موضوعھم  )  وّضح( 

.الشعرّي مباشرة ، والتزموا الوحدة الموضوعّية  

) وّضح(رفض القواعد واألصول ، – 2  

ر من قيود القافية ، ومالوا إلى  دعا أتباع الرومانسّية إلى التحرُّ
د القوافي في القصيدة الواحدةت .عدُّ  

) وّضح(إطالق العنان للعاطفة والخيال  -  3  

وّظفوا الطبيعة واندمجوا فيھا ، وعّبروا عن ذلك بمعاٍن 
.عاطفّية وألفاظ سھلة بعيدة عن الغريب   

استمدَّ الرومانسّيون صورھم الشعرّية من الطبيعة التي  – 4
.نظروا إليھا على أّنھا كائن حّي   

الخصائص السابقة ظھرت في قصيدة الشاعر إيليا أبو (
ر صفحة  )50-49ماضي في الكتاب المقرَّ  

وازن بين الكالسيكية والرومانسية من حيث بناء القصيدة 
 والعاطفة والصورة ولغة الشعر

 الرومانسية الكالسيكية
بناء 

القصيدة
تبدأ بمقدمة طللية 

، وتتعدد 
الموضوعات 
وتلتزم وحدة 

 القافية

تبتعد عن الطلل وتبدأ 
بالموضوع 

مباشرة،تمتاز بوحدة 
الموضوع وليس فيھا 

 التزام بالقافية
تحتكم للعقل العاطفة

وتبتعد عن 
 اإلسراف العاطفي

تطلق العنان للعاطفة 
 والخيال وتھتم بالفرد

الصورة 
الشعرية

تعتمد على 
الصورة الحسية 
 المادية المألوفة

تستمد الصور من 
عة ، لتعبر عن الطبي

األفكار ، فھي ترى في 
 ً  الطبيعة كائناً حّيا

لغة 
الشعر

ألفاظھا جزلة 
،وتحرص على 

قوة التراكيب 
 وفصاحتھا

تستخدم األلفاظ العاطفية 
السھلة ، وتميل إلى 
 التراكيب الرقيقة

 

 ثالًثا : المذھب الواقعي 

ھو المذھب الذي ُيعنى بوصف الحياة اليومية كما ھي من غير 
.أية مثالية   

ما المأخذ الذي أخذته الواقعّية على أصحاب المنھج 
علل ظھور المذھب الواقعي/ الرومانسي  

ألن المذھب الرومانسي بالَغ في الخيال   – 1  

ابتعاد عن حياة الناس الواقعية والحديث عن مشكالتھم  – 2  
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ُتعتبر الواقعّية تصويراً لحياة للواقع الممزوج . علل/وّضح 
.األديب وقدراته الفنّية بفس   

.مشكالت االجتماعية الألّن الواقعي يستمد ماّدته من  - 1  

اته من الطبقة الُوسطى والعّمال يستمدُّ الواقعّي شخصيّ  – 2  

 علل ظھور األدب الواقعي في األدب العربي

بسبب الواقع العربي بمشكالته االجتماعية والسياسية ، فأبرز 
.صوروا مظاھر الحرماناألدباء عيوب المجتمع و  

 ما الموضوعات التي ناقشھا األدب الواقعي العربي ؟

أظھر أُدباؤه عيوب المجتمع      – 1  

ن اإلصالح لؤس قاصديبصّوروا مظاھر الحرمان وا – 2   

.أبرز الُكّتاب الواقعيين العرب وأعمالھم الواقعية   

بون في األرض"  طه حسين – 1 مجموعة قصصية"المعذَّ  

)رواية" ( يومّيات نائب في األرياف   توفيق الحكيم – 2  

)مجموعة قصصية" ( ھمس الجنون"  نجيب محفوظ – 3  

)رواية" ( الحرام "  يوسف إدريس -  4  

)رواية " ( األرض "  عبد الرحمن الشرقاوي  - 5  

.عّدد اتجاھات المذھب الواقعي   

.ة الواقعية االشتراكي – 2الواقعّية النقدية         – 1  

.وّضح المقصود بالواقعية النقدية   

زًة على جوانب الشر  ھي التي تتناول مشكالت المجتمع ،كركِّ
.والفساد ، فتنتقده وتظھر عيوبه من غير إيجاد حلول   

.ما المجاالت التي تكتب فيھا الواقعية النقدية   

 أغلب كتاباتھا في القصة والرواية ثّم يليھما المسرحية

والمسرحية ولرواية اكثر الفنون األدبية لم كانت القصة 
 تمثياًل للمذھب الواقعي ؟

ألّنھا األقدر على تصوير واقع الناس وحياتھم اليومية 
ومشكالتھم بعيًدا عن الخيال ، مقارنة بالفنون األدبية األخرى 

 كالشعر 

.وّضح المقصود بالواقعية االشتراكية   

ن طبقة العّمال ھي التي تقيم العمل األدبي على الصراع بي
وتميل .والفالحين من جھة وطبقة الرأسماليين من جھة أخرى 

.مع إيجاد حلول للمشكالت.لعّماللفي موقفھا   

 الرأسماللين مصدراً للشرورتجعل الواقعية االشتراكية طبقة 
تنتصر لطبقة العمال وتظھر وتكشف عيوبھا وتدينھا ، بينما 
. جوانب الخير واإلبداع عندھا   

.ئص الفّنّية للمذھب الواقعي الخصا  

والخيال  العاطفةيصّور الواقع ويبتعد عن اإلغراق في  – 1  

يرّكز على القضايا االجتماعية ، ويعرضھا عرضاً  – 2
موضوعياً بعيداً عن الذاتية ، فينتقد المجتمع ويبحث عن 

.مشكالته ، ويقترح بعض الحلول المناسبة   

 ) علل(مسرحيةوالرواية واليعتمد على الكتابة القصصية  – 3
ألّنھا أطول نَفساً وأكثر مرونة ، وتيح للكاتب التعبير عن  

.فكرته بطريقة أسھل من الشعر  

نظرة ) " أمين ملحس(وھذه الخصائص تظھر في قّصة (
)54صفحة " ملؤھا التفاؤل  

وازن بين المذھب الواقعي والمذھب الرومانسي من حيث 
.األلفاظ والمعاني   

الواقعيالمذھب  المذھب   
 الرومانسي

استخدام الفاظ األلفاظ
مستمدة من الحياة 

 اليومية

استخدام ألفاظ سھلة 
 عاطفية

تصوير حياة الناس المعاني
وھمومھم 

ومشكالتھم من 
غير البالغة في 

 الخيال

استخدام معاني غير 
مألوفة مليئة 

بالعاطفة والخيال 
واالھتمام بمشاعر 

إلنسانا  
 



  0780094756  االمتياز  عبد الفتاح البرغوثي
 

 

المذھب الرمزي: رابًعا   

مذھب أدبي يعتمد على اإليحاء في التعبير عن المعاني  ھو
.الكامنة في نفس األديب   

.كثرة استخدام الرمز لدى أتباع المذھب الرمزي.  علل   

يرى أصحاب المذھب الرمزي أّن التعبير عن األشياء حسب 
. تأثيرھا في النفوس أدقُّ من التعبير عنھا في ذاتھا  

.أصحاب المذھب الرمزي بإيقاع الشعر اھتمام. علل   

.ألّنھم يعتبرونه أداة فّنّية تساعد على تكثيف اإليحاءات   

كيف تسھم ./ وّضح أھمّية المذھب الرمزي في األدب 
 الرمزية في االرتقاء بمستوى النّص األدبي؟

تحمل أفكار والمعجمي  المعنىاوز إيجاد لغة جديدة تتج
 وتزيد،  مستوى الجماليبال فتنھضودالالت أكثر عمق ،

.لمتلقيلجعله أكثر تشويقاً وأقرب تفاعلّيته ، و  

عر المعاصر خصوصاً شعر التفعيلة ظھرت الرمزية في الش  

.اذكر عدداً من الشعراء ظھرت الرمزّية في أشعارھم   

      صالح عبد الصبور    – 2بدر شاكر السّياب      – 1
أدونيس – 4      محمود درويش   – 3  

:خصائص المذھب الرمزي في األدب العربّي   

استخدام التعبيرات الرمزية واإليحائية بوصفھا أداة فاعلة  – 1
ألّن اللغة العادّية في رأي الرمزيين ال تستطيع غالباً )علل(

.التعبير بعمق عّما في النفس من أفكار   

.المنبثقة من اختيار أوزان خاّصة  ىاالعتناء بالموسيق – 2  

) الخصائص ظاھرة في قصيدة بدر شاكر السّياب ھذه ( 
) 58صفحة   

:بعض الرموز في قصيدة السياب   

فقدان األمل من الشفاء والعودة للوطن"  رحل النھار"   

إيحاء بھموم الحياة " البحر يصرخ بالعواصف والرعود"
 وآالمھا 

إيحاء بالمرض  "القلعة السوداء والُجُزر والّدم والمحار " 
سجناً للشاعرالذي أصبح   


