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 األولىالوحدة 

 م( ?>89 – 7><) األدب العربً فً العصر العباسً

 

 العباسًالعصر  1.1
انتصر  .بؽداد فً 9=<م، وكان مقرهم منذ  ?>89-7><العباسٌون هم ثانً السبلالت من الخلفاء فً اإلسبلم خبلل 

  الرشٌد والمؤمون. منذ العامبلؽت قوة الدولة عصر ازدهار فً عهدي هارون  . م 7><عام  العباسٌون على األموٌٌن

بدأت عدة مناطق تعلن استقبللها عن الخبلفة العباسٌة. فً النهاٌة وقع العباسٌون تحت سٌطرة العدٌد من  م، 77?

-9@88وشاهات خوارزم ) م( ;@88->>87) ، والسبلجقةم( >>87->;@) السبلالت ذات الطابع العسكري: البوٌهٌٌن

رمزٌا فً الجانب الدٌنً فقط. كان آخر الخلفاء المستعصم. هاجم التتار بؽداد سنة (، وحصرت سلطة الخلفاء م 8997

العربٌة حضارة ورقٌا، كما أنه أطولها زمنا، إذ  العصر العباسً أزهى العصور ٌعد  ، فسقطت الدولة العباسٌة. ?>89

 ٌقسم العصر العباسً إلى أربعة عصور وهً: .امتد ما ٌزٌد على خمسة قرون

 847إلى أول خبلفة المتوكل سنة  757عباسً األول: من ظهور الدولة العباسٌة سنة العصر ال. 

  945العصر العباسً الثانً: من خبلفة المتوكل إلى استقرار الدولة البوٌهٌة فً بؽداد سنة. 

  5755العصر العباسً الثالث: من استقرار الدولة البوٌهٌة إلى دخول الدولة السلجوقٌة بؽداد سنة. 

 5558ر العباسً الرابع: من دخول السبلجقة بؽداد إلى سقوط بؽداد فً أٌدي التتار سنة العص. 

  األدب العربً العباسً 1.2

اتسع مجال األدب فً العصر فً نصؾ القرن الثامن. والشام ازدهر األدب العربً فً العصر العباسً فً بؽداد 

فتكاثرت الموضوعات التً تناولها  طور من حضارة العرب.تبعا التساع مناحً الحٌاة وتشعبها فً هذا ال العباسً،

هارون  يبلػ العصر الذهبً للثقافة واألدب أبهى عصوره فً عهدألفوا فٌها.  األدباء فضبل عن األؼراض األدبٌة التً

 ،ر عهدهمالرشٌد وابنه المؤمون. بدأ النثر ٌؤخذ وضعه الصحٌح بجانب الشعر. لم ٌسهم الكتاب العباسٌون فقط فً ازدها

 ولكن أٌضا تركوا أثرهم علً النهضة األوروبٌة.

  خصائص أدب البٌئة العباسٌة  1.2.1

  :وقد امتاز هذا األدب بمجموعة من خصابص تمثلت فً ،ٌعد األدب العباسً صورة حقٌقٌة عن البٌبة العباسٌة

 خوان الصفا.قد مثل ذلك المعتزلة وإالعلمٌة والسماح بحرٌة الفكر: و  

 بلءخالب، وٌة واالجتماعٌة: وقد مثل ذلك ابن المقفع والجاحظ فً كتبهما )األدب الكبٌر واألدب الصؽٌرالواقع( . 

 فقومٌة العرب ٌمثلها األصمعً والجاحظ وابن قتٌبة  ،النزعة القومٌة والشعوبٌة: الصراع بٌن العرب والفرس

 .ومسلم بن الولٌد وأبو نواس أما الشعوبٌة ٌمثلها بشار بن بردالهمذانً،  والمتنبً وأبو فراس

 ًالتجدٌد والمحافظة: انقسم األدباء إلى قسمٌن، قسم مقلد ٌحافظ على السلوك األدبً الموروث )األصمع ،

 و تمام(.أب، ونواس وأب، والجاحظ، وفراس(. وقسم ٌمثل التجدٌد )ابن المقفع وأب، والبحتريو

   :وان بن أبً حفصة للعباسٌٌن كمر قسام الشعراء إلى موالانااللتزام السٌاسً والمذهبً والمعاناة الفردٌة
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 للعلوٌٌن كدعبل الخزاعً وابن الرومً والسٌد الحمٌري  والبحتري، وموال

  :لبخبلء من أهل مرو، وتؤمبلت أبً العبلء المعري إلنسانٌة اإلنسانالجاحظ لتصوٌر مثل اإلقلٌمٌة واإلنسانٌة. 

 :ًبالثقافة الفارسٌة واعتماد الصنعة الزخرفٌة فً  ذلك باالهتمام بالشكل تؤثرا تمثل الصناعة اللفظٌة والعمل الذهن

بالثقافة الٌونانٌة كما عند أبً تمام، والمعادلة بٌن  بالمعنى تؤثراالكبلم، ومثل ذلك مسلم بن الولٌد، واالهتمام 

 .الشكل والمعنى كما هو عند ابن المقفع والمتنبً

 لوزن بٌن قدٌم وحدٌث وظهور أوزان جدٌدة وأشكال جدٌدة للشعراالتباع واالبتداع فً الشكل وا. 

 

 الشعر العباسً  1.3
أشعارهم بمبلمح الجدة والحداثة، ثم  بواكٌر العصر العباسً نبوغ عدد وفٌر من الشعراء المبدعٌن الذٌن اتسمت شهدت

قصٌدة البن  5709جل فً هذا العصر هو وأكبر عدد للقصابد ستوالى ظهور الشعراء النوابػ فً العصر العباسً المدٌد. 

ٌمكن القول إن الشعر العباسً بفضل ما انطوى علٌه من جمال واس. وقصٌدة ألبً ن 5777الرومً وثانً عدد هو 

ؼدا فنا مزدهرا وعاش عصره  وطرافة التصوٌر، وسمو الخٌال، وجدة المعنى، وسعة الثقافة وؼنى الفكر، التعبٌر،

 :، منهاأسباب فً العصر العباسً إن لنهضة الشعر الذهبً.

  النهضة الثقافٌة والفكرٌة، وتطور الحركة العلمٌة 

 فً نهضة فن الوصؾ التطور الحضاري الذي أسهم 

  لفاءوالحٌاة الُمترفة التً عاشها الخالنهضة االقتصادٌة 

 االمتزاج مع األمم األخرى وامتداد عبلقات التؤثٌر والتؤثر 

 عصر العباسًتطور الحركة النقدٌة فً ال 

 الخصائص الفنٌة للشعر فً العصر العباسً    1.3.1

 ،ًوحاولوا تجدٌدها. الشعراء العباسٌون رفضوا معانً القصٌدة الجاهلٌة وأسالٌبها فً التصوٌر الفن 

 على تقالٌد الشعر الموروثة عن العرب، مثل :استفتاح القصٌدة بوصؾ األطبلل. دونجم الشعراء المولاه 

  الشعر أكثر من المضمون، فنشؤ فن البدٌع. ٌهتمون بشكلأخذ الشعراء 

 ًهذا المذهب الفنً.رابدٌن لتمام وابن المعتز  أبو الزخارؾ والمحسنات البدٌعٌة، وٌعد   الشعر كثرت ف 

 .ظهور كثٌر من المفردات الفارسٌة فً الشعر بسبب تمازج الحضارتٌن كثٌرا فً هذا العصر 

 ؽرٌبة، والمٌل إلى األلفاظ البسٌطة والمؤلوفة والشابعة.البعد عن األلفاظ الجاهلٌة وال 

 كما أضافوا أوزان جدٌدة إلى األوزان التقلٌدٌة.راء إلى األوزان الشعرٌة القصٌرةاتجه الشع ، 

 وهذا كان بسبب االنفتاح على الثقافات األخرى مثل الٌونانٌة والفارسٌة. ،التعبٌر عن المعانً العقلٌة 

 مدرستان فنٌتان هما:  وفً هذا العصر خرجت 

 .مدرسه تحافظ على تقالٌد الشعر المتوارثة، ومن أعبلمها البحتري 

 .مدرسه تمٌل إلى الفلسفة واستخدام الصور الفنٌة المركبة وؼٌر المؤلوفة، ومن أعبلمها أبو تمام 

 

 األغراض فً الشعر العباس1.4ً   
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 األغراض التقلٌدٌة فً الشعر العباسً   1.4.1

 

حرص شعراء العصر  ؼراض الشعر فً العصر العباسً هً امتداد لؤلؼراض الشعرٌة فً العصور السابقة.كانت أ

الموروثة. من األؼراض التقلٌدٌة للشعر التقلٌدٌة األؼراض  العباسً ونقاده بوجه عام على أن ٌدور شعرهم فً فلك

 العباسً: المدٌح والفخر والهجاء والرثاء والؽزل والوصؾ. 

 وكان مدٌح الشعراء للخلفاء  بسبب تشجٌع الخلفاء للشعراء. ازدهر شعر المدٌح الذي امتزج بالشعر السٌاسً  :المدح

ولما  فمدحوا الخلفاء إضافة إلى الكرم والقوة بالتقوى وحسن اإلدارة والقٌادة السٌاسٌة. مرتبطا بإثبات حقهم فً الخبلفة.

قام الشعراء بتصوٌر األحداث  ابق األخرى فً استجبلب الشعراء.تمزقت الدولة إلى اإلمارات، أصبحت كل  إمارة تس

ر فٌها البطوالت العربٌة. ومن  ،والفتن والحروب فً قصابد المدح وبذلك أصحبت قصٌدة المدح وثٌقة تارٌخٌة ُتصوَّ

 .وأشهر المدن التً ُمدحت الكوفة والبصرة وبؽداد، نواحً التجدٌد فً هذا الفن مدح المدن والتعصب لها

 أولها ما ٌخص نفس الشاعر، والثانً ما ٌخص نسبه  شعراء العباسٌٌن فً ثبلثة مجاالت،ٌتمحور الفخر عند ال : الفخر

 سٌاسً.الشخصً والوقبٌلته، والثالث ما ٌخص هواه 

 انقسم الهجاء إلى قسمٌن: هجاء ازدهر فً العصر العباسً شعر الهجاء الذي انتشر مناهضا لشعر المدٌح.  :الهجاء

 العٌوب النفسٌة والخلقٌة. قد استخدم الشعراء فً هجوم مختلؾو .اسً وهجاء شخصًسٌ

 فن الرثاء فً هذا العصر، واكتسب عمقا بفضل شعراء كبار أبدعوا فٌه. لم ٌمت خلٌفة وال وزٌر، إال ارتقى  : الرثاء

 .د فً الرثاء رثاء المدنرثوه رثاء حارا، مبرزٌن فً قصابدهم كل ما كان ٌتحلى به الفقٌد. ومن ضروب التجدٌ

 ت طبٌعة الحٌاة فً العصر العباسً إلى ازدهار فن الؽزل :الغزل وأقبل الشعراء إقباال كبٌرا على النظم فً  .قد أدَّ

من شعراء الحب الطاهر كالذٌن عرفهم من قبل المجتمع األموي،  الؽزل، ؼٌر أن المجتمع العباسً قلما عرؾ طابفة

 فتح الشعراء العباسٌون بابٌن جدٌدٌن ،صفات جسدٌة عند المرأة القدٌمةر وفً العصالؽزل  كان فبعد أن. بثٌنةمثل جمٌل 

على وصؾ خلواتهم بجرأة وفحش، والثانً ؼزل  الشعراءاألول هو باب الؽزل اإلباحً الذي تجرأ فٌه  فً الؽزل:

 لؽزل القصصً. كا فبرزت أنواع من الؽزل فً هذا العصركما  .الؽلمان الذي ال عهد للعرب به

 تمٌز الشعر العباسً بالتوسع فً وصؾ مشاهد الطبٌعة المختلفة، فحفلت دواوٌن الشعراء مثل البحتري وابن  :الوصف

االقتصادي فقد ا للتطور الحضاري والنمو نظرالرومً باألوصاؾ الجمٌلة التً انطوت على التشبٌهات واأللوان البهٌجة. 

القصور  الشعراء وصؾ. واالتجاه الحدٌث المبتكراالتجاه القدٌم  :ن فً الوصؾاهوظهر بذلك اتجااتسع مجال الوصؾ، 

كما وصفوا رحبلت الصٌد  .، ووصفوا اآلالت الموسٌقٌة واأللعابٌحٌط بها من حدابق فرش وأثاث وما فٌها من وما

ع عن والطرد، ووصفوا الخمرة وأدواتها وسقاتها، ومجالسها، وما ٌتردد فٌها من أصوات المؽنٌن  والمؽنٌات. وبذلك تفرَّ

 .فن الوصؾ فنان جدٌدان هما الطردٌات والخمرٌات

 األعراض الجدٌدة فً الشعر العباسً    1.4.2

  الغلمانٌات: 
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وأقدم الشعراء فً الؽلمانٌات هم هو الؽزل بالؽلمان أو الؽزل بالمذكر. فً الؽزل،  لون جدٌدظهر فً الشعر العباسً 

لضحاك، واقتدى به معاصره أبو نواس، ولكن أبا نواس فاقهما فً الؽلملنٌات. ففً دٌوان أبً حماد عجرد ثم حسٌن بن ا

 نواس باب خاص بوصؾ الؽلمان، فٌه نحو ألؾ بٌت، وأصبح التؽزل بالؽلمان بابا من أبواب الشعر. 

 الطردٌات: 

وترعرع ونما فً العصر  ،الطردٌات هً القصابد التً ٌكون موضوعها الصٌد، وهو فن نشؤ فً العصر الجاهلً

وأكثر طردٌات أبى نواس تدور  .فً الشعر العربً، وأكثرهم تمثٌبلوٌعد  أبو نواس أكبر شعراء الطردٌات  .العباسً

 الكلب   وتصور الطردٌاتُ  حول صٌد الكبلب، وقد كان القدماء ٌصٌدون على الفرس، وٌقبحون فً الؽالب كبلب الصٌد،

األوصاؾ من شجاعة وبراعة فً الوثوب على الفرٌسة واقتناصها. وألبً نواس نحو  ، وتخلع علٌه أجملتصوٌرا قوٌا

 .خمسٌن طردٌة تتمٌز جمٌعها بالجودة. وممن اشتهر بالطرد، على  بن الجهم وابن الرومً

 الخمرٌات: 

ولذا قلت معاقرتها  ،ولما جاء اإلسبلم أمر بتحرٌمها .، ومن أبرزهم األعشىفن أدبً قدٌم ابتدأ به قبل اإلسبلمالخمرٌات 

فً العصر العباسً أما  .من أمثال األخطل قرع كإوسها عددا من الشعراء األموي،فً العصر و .قلٌل إال من نفر

أول شاعر خصص الخمرة بشعره هو أبو  .شاعت الخمرة، وتوسعت مجالسها، وكثرت حاناتها، وزاد اإلقبال علٌها

من المعانً فً وصؾ  ولقد استقى أبو نواس كثٌرا .لخمرة وٌبكً لفراقهاالهندي ؼالب بن عبد القدوس، فقد كان ٌحب ا

نظرا لكثرة تدفق األموال، فقد . زعٌم شعراء الخمرٌات الخمرة من أبً الهندي، وتطور شعر الخمرة علً ٌدٌه، حتى عد  

الذٌن وصفوا الخمرة الشعراء من و .من الشعراء على وصؾ أماكن الخمرة ومجالسها كمنطقة الكرخ فً بؽداد أكب قسم

 مسلم بن الولٌد وؼٌرهم.وفً شعرهم: مطٌع بن إٌاس بن عجرد، وبشار بن برد، 

 الزهدٌات : 

على اللهو والمجون ووصؾ  وقد جاء هذا العرض ردا .الزهد اتجاه سلوكً ٌهدؾ لبلبتعاد عن الدنٌا وااللتزام بالعبادات

 .ءة بؤصحاب الخمرة، كانت مساجد بؽداد مملوءة بالعباد والنساكوفً الوقت الذي كانت فٌه حانات بؽداد مملو .الخمرة

ي  والزهد  .ي  و  مان   زهدزهد إسبلمً، و :وقد عرؾ العباسٌون لونٌن من الزهد وقد كان  ،مرتبط بالدٌانة الزردتشٌة المان و 

ا شعر الزهد اإلسبلمً  : صالح بن عبد القدوس.الزهدمن زعماء هذا  وألبً نواس لعتاهٌة. فٌتجلى فً شعر أبً اأمَّ

ن رأى أن  و .فً الزهد تعد من روابع الزهدٌات الشاعر الماجن أبٌات الشاعر تاب إلى  قد اختلؾ النقاد حولها. فمنهم م 

 ومنهم من ٌرى أنه لم ٌنشدها إال لٌنافس أبا العتاهٌة شاعر الزهد األول.  ،هللا

  لكشؾ عن هللا. ظهر فً أواخر ا لروحٌة بابا لوصولالمجاهدة والرٌاضة ا التصوؾ نزعة تتخذ من :التصوفشعر

بؤسلوب رامز ٌعتمد تعابٌر  عرضوا فٌها مذهبهم ،العباسً عدد من كبار المتصوفة الذٌن نظموا أشعارا كثٌرة العصر

 باالستؽراق فً الذات رابعة العدوٌة. المشهورات ومن الشاعرات ، مثل ابن الفارض.العشاق

 ذا النوع من الشعر ر الذي نظم فٌه العلماء مختلؾ العلوم المعاصرة لهم، وقد ؼلب على هوهو الشع :التعلٌمً الشعر

والتارٌخ، كما صنع ابن المعتز فً  ،وقد نظم فٌه العلماء علوم الفرابض، والعبادات، والسلوك، واألخبلق .العقل والمنطق
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 هو إبان البلحقً.فً هذا اللون  شاعرأبرز  ."مسٌرة الخلٌفة العباسً المعتضد"أرجوزته 

 ًت حركة الترجمة الواسعة فً شعر الحكمة، فنجد أن   :الشعر الفلسف استوعبوا حكم الٌونان  العباسٌٌنشعراء الأثرَّ

فكار والمذاهب فكار الفلسفٌة من خبلل صراع األاألقد بدأ الشعراء التؤثر ب .فتمثلوا كل ذلك شعرا والفرس والهنود

 عنه المعري فً تؤمبلته ، وصنعماٌونانٌة فً شعرهالحكم الالمتنبً أبو تمام و كذلك بث .ة، كما هو عند المعتزلالدٌنٌة

 . ، وابن سٌنا فً حدٌثه عن النفس واتصالها بالبعثوالروح الكون والقدر

 وانقسام الناس إلى  ،على صعوبة العٌش استجد فً العصر العباسً كرد فعل وهو ؼرض  :شعر النوادر والفكاهات

  .وابن الرومً ض اآلخر، وقد برز من شعراء هذا الؽرض أبو دالمةعاول بعضها هدم البمذاهب ٌح

 البحتري.  وٌمثلهرض فً المناسبات واألعٌاد والتهنبة بقدوم الموالٌد الجدد، ؽوقد برز هذا ال  :شعر التهانً والهداٌا 

 

 الشعراء المولدون 1.5  

الذٌن اعتنقوا الشعراء وقٌل هم  ،العربٌةللؽة اؼٌر عربٌة وتحدثوا  صولمن أالشعراء المولدون أو الموالى هم الشعراء 

 االعربٌة ألفاظوأحدثوا فً  ،نهم سموا بالمولدٌن ألنهم اهتموا بتولٌد المعانً الجدٌدةإوقٌل أٌضا  ،اإلسبلم من النصارى

جدٌد وإظهار امتٌازهم على قدامى مال الشعراء المولدون إلى الت. فً تقالٌد الشعر العربً القدٌم شعرٌة لٌست أصٌلة

الشعراء، فاتجهوا إلى العناٌة الشدٌدة بالصنعة اللفظٌة والمعنوٌة، وكلفوا بإٌراد المعانً الؽرٌبة واألخٌلة الطرٌفة، 

وٌمثلهم خٌر تمثٌل بشار بن برد وأبو نواس ومسلم بن الولٌد وأبو تمام، خرجوا على عمود الشعر المعروؾ عند 

شعراء المحدثون إلى المبالؽة فً المعانً والؽلو فٌها، وكانت معانً الشعر فً العصر العباسً عند العرب. مال ال

قد ُسمًِّ بشار بن برد أبا المحدثٌن ألنه نهج  أصحاب البدٌع تتسم بالجدة واإلؼراق فً التفكٌر، والنزوع إلى التجرٌد.

 .ٌُسلكم ل وه، وهو على هذا النحو سلك طرٌقالهم سبٌل البدٌع فاتبع

 

 فً العصر العباسً شعراء بغداد  1.6

 م( 784-754)  بشار بن برد 

وبداٌة الدولة  المولدٌن، وشاعرا من المخضرمٌن حٌث عاصر نهاٌة الدولة األموٌة كان بشار بن برد إمام الشعراء

 الخلٌفة هجافً شعره،  اكان هجاءا فاحش ولد بشار بن برد أعمى واختلط بحلقات العلم واألدب فً البصرة. العباسٌة.

أصبح شعره  .بعض بالشعوبٌة والزندقة، فضرب بالسٌاط حتى ماتالاتهمه  العباسً المهدي ووزٌره ٌعقوب بن داود.

فً هجابه  مؽالٌا. كان ، وقد كتب بشار فً أؼراض المدح والهجاء والفخر والرثاء والؽزلٌتردد بٌن عدة أؼراض

شدٌد الوطؤة فً هجابه  وقد كان سسً حلقات المعتزلة مع واصل بن عطاء.وفسقه على الرؼم من أنه كان أحد مإ

لبٌبته التً  ٌعد شعر بشار بن برد انعكاسا لصفاته النفسٌة، وترجمة خاصة على هإالء الذٌن ٌمتنعون عن عطابه.

و ورقة الحضر، كان بشار أول من جمع شعره بٌن جزالة البد تراوحت بٌن القدٌم والجدٌد، وبٌن التقلٌد والتجدٌد.

فهو فً المولدٌن كامرئ القٌس فً الجاهلٌٌن، ومحمود سامً  وشعره هو الحد األوسط بٌن الشعر القدٌم والحدٌث.

  البارودي فً شعراء العصر الحدٌث. وكان األصمعً ٌشبهه باألعشى والنابؽة الذبٌانً لسبلمة شعره من التعقٌد.

 م( 850 -765) أبو نواس 
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نواس بشاعر الخمر. وصل أبو  من أشهر شعراء العصر العباسً. وعرؾ أبوالمعروؾ بؤبً نواس بن هانا الحسن 

 الرشٌدى أسرة البرامكة. فاتخذه الخلٌفة مرموقة لدٌه ولد   ونال مكانة وامتدح الخلٌفة هارون الرشٌد ،إلى بؽداد نواس

ٌُسمعه من طرابؾ شعره. كان أبو نواس عبقرٌ ندٌما ا فً الخمرٌات والؽلمانٌات والطردٌات. أبو نواس هو له ٌمدحه و

تجلت عبقرٌته المجددة التً رفعته فوق السابقٌن  "شاعر الخمر ؼٌر منازع"، والخمر عروس شعره الحقٌقٌة، وفٌها

جه نه تاب عما كان فٌه واتإ قال البعض. فً األدب العربً بابا مستقبل كامبل أبو نواس للخمرٌاتوالبلحقٌن، وقد جعل 

حاد المزاج بحٌث تتؽٌر مواقفه بحسب الظروؾ، محبا للهو أبو نواس كان  إلى الزهد، وقد أنشد عددا من أشعار الزهد.

، وقد ً انحرافه مادٌة المجتمع العباسًاستقى الشاعر ثقافته من البٌبة العباسٌة المحٌطة به، وساهم ف. ومجالس الخمر

عاٌش أبو نواس حالة التؽٌر االجتماعً والفكري واألدبً، . قٌم اإلٌجابٌةجعله ذلك ٌدعو بشعره إلى االبتعاد عن ال

وحاول كؽٌره أن ٌجدد من مضامٌن القصٌدة العربٌة، وسخر من وقوؾ العرب على األطبلل، ولكنه بقً تقلٌدا فً 

 عصره. فً وؼزل النساء والؽلمان صورة واقعٌة لحٌاة اللهو والمجونلقد كان شعر أبً نواس  قصابد المدح.

  م( 856-747)أبو العتاهٌة 

، فمدح المهدي والهادي بالعباسٌٌنتصل أبو العتاهٌة اإسماعٌل بن القاسم المعروؾ بؤبً العتاهٌة شاعر عباسً مشهور. 

ٌعد الشاعر من مقدمً المولدٌن، من طبقة بشار بن برد وأبً نواس. كان ٌجٌد القول فً الزهد  .وهارون الرشٌد

الشعر العربً، حٌن أكثر من نظم  مثل تٌار الزهد فًأبو العتاهٌة مُ  وٌعد .واع الشعر فً عصرهوالمدٌح وأكثر أن

، المهدي فً أٌام انضم إلى سابر األؼراض. ذلك الشعر ؼرضا جدٌدا قصابده الزهدٌات وبرع فٌها، حتى إنه جعل من

وقد عاش أبو العتاهٌة  .أخٌرا إلى الزهد الشاعرتحول ف ،ولكنها كانت تضجر منه " رٌة اسمها "عتبهابجالشاعر تعلق 

وهجر  .فً أبواب الشعر وفنونه، وجدد فً معانٌه وأؼراضه وموسٌقاه العتاهٌةكتب أبو  .متؤثرا باألفكار المانوٌة

 .كان شاعرا مطبوعا ؼزٌر الشعروالعام، الشعب اقترب أبو العتاهٌة فً شعره من . الحدٌث عن األطبلل

 م( 850-?;<)  مسلم بن الولٌد 

ولد ونشؤ فً الكوفة، وهو شاعر متقدم من شعراء الدولة مسلم بن الولٌد شاعر عباسً من المولدٌن. أبو الولٌد كان 

ٌ   كان مداحا محسنا،. العباسٌة ٌ ن مسلم بن الولٌد مدٌر البرٌد فً أٌام  .والبرامكةالشٌبانً د وجل مدابحه فً ٌزٌد بن مز ع

وكان أول من أدخل البدٌع للشعر، وسار على نهجه جماعة من  .لبٌت قاله "ؽوانًصرٌع الـ"وكان ٌلقب بالمؤمون. 

 .كان ؼزله ٌشبه أحٌانا بؽزل عمر بن أبً ربٌعة .الشعراء، وأشهرهم فٌه أبو تمام

  ًم( 896-806)ابن الروم 

مسافة قصٌرة جدا إذ لم ولم ٌسافر من بؽداد إال مرة واحدة وال ولد ابن الرومً علً بن العباس ألبوٌن رومً وفارسٌة.

وقد تعرض ابن الرومً لنكبات متعددة مما جعله ٌشعر  وبٌته. وأرضهبوطنه  وز مدٌنة سامراء، وقد بقً متعلقاٌتجا

ٌعبر عن ذلك بالهجاء والسخرٌة  مؽرورا فؤصبحبالخٌبة والمرارة والٌؤس، كما أنه عانى من سوء المخالطة للناس، 

ٌركز على  ،لشعراء المطبوعٌن الذٌن ٌجري شعرهم على الفطرة، فهو بعٌد عن التكلؾٌعد ابن الرومً من ا .البلذعة

البن الرومً دٌوان ضخم ٌدور حول الموضوعات التقلٌدٌة، التً كانت إطارات لتنفس عبقرٌة  .المعانً أكثر من األلفاظ

اء ابن الرومً بالصدق والعاطفة تمٌز رث .وقد كتب فً معظم فنون الشعر وتفوق فً الرثاء والوصؾ والهجاءالشاعر. 
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وقد تمٌز هجاء ابن الرومً بدقة الوصؾ والتحلٌل للشخصٌات التً هجاها بحٌث ٌبدو رساماً  .المتؤججة والعبقرٌة الفنٌة

 كاركتوري فً شعره.

 فً العصر العباسً شعراء الشام 1.7

 (  أبو تمام>@=-?;: )م 

ام شاعر  حبٌب بن أوس الطابً ٌقارب  ارتفع أ بو تمام ببعض قصابده إلى مستوى .عباسً كبٌرالمعروؾ بؤ بً تم 

العربً نموذجا جدٌدا متطورا من الشعر  المبلحم، وآخى فٌها بٌن شعر المدٌح وشعر الحرب، مقدما بذلك لؤلدب

الحماسً األصٌل. له تصانٌؾ عدة، منها دٌوان شعر، ودٌوان الحماسة، ومختار أشعار القبابل، ونقابض جرٌر 

تاب الحماسة"ٌعتبر خطل. واأل تمٌز أبو تمام بالذكاء واإلطبلع  مصادر األدب الجاهلً واإلسبلمً. أهمألبً تمام من  "ك 

أجاد فً كل فن  من ، وكتب أبو تمام فً المدح والرثاء والوصؾ والهجاء والؽزل وانفرد بمذهب البدٌع والجدل. ،الواسع

احه "لكثرة مدابح ومراثً الشاعر أطلق علٌه البعض  نظرالوب الناس. فنون الشعر، أما مراثٌه فله تؤثٌر عمٌق فً ق مد 

احهنُ  ، وبقً فً مدحه منهج القدماء، فهو مولع بالوقوؾ على األطبلل خصا، وقد بلػ عدد ممدوحٌه نحو ستٌن ش"و 

 بة التً ال تدرك إاللبعٌدة والصعالؽوص على المعانً ا  :الخصابص التالٌةبٌمتاز شعر أبً تمام  والبكاء على الدٌار.

من التشبٌهات  ، وإلباس المعانً صورااالعتماد على الفلسفة والبراهٌن المنطقٌة فً عرض األفكار، وبكد الذهن

  .اإلسراؾ فً المحسنات البدٌعٌةو، واالستعارات والكناٌات المنسوجة فً خٌاله

 ( 897-855البحتري )م 

ٌقال لشعره سبلسل الذهب، وهو أحد  .راء العرب فً العصر العباسًهو أبو عبادة الطابً، أحد أشهر الشع البحتري

 قٌل ألبً العبلء المعري: أي الثبلثة أشعر؟و .المتنبً وأبو تمام والبحتري الثبلثة الذٌن كانوا أشعر أبناء عصرهم،

 .خلؾ دٌوانا ضخما ،شاعرا فً ببلط المتوكل البحتريكان  ."المتنبً وأبو تمام حكٌمان وإنما الشاعر البحتري"فقال: 

كتب البحتري فً معظم أؼراض الشعر كالمدٌح والرثاء والوصؾ والعتاب، ولكنه أجاد فً ؼرضً المدٌح والرثاء، مع 

ر البحتري معظم شعره فً مدح الخلٌفة المتوكل والخلفاء فً عصره والقادة .أنه بارع فً وصفه وكان المدح لدٌه  .سخ 

وكان رثاإه للمتوكل الذي قتله  .كتب فً الرثاء مدة أربعٌن عاما، فؤجاد فً ذلك معانً.ٌتمٌز بالجزالة والقوة وسمو ال

وصؾ فً معظم قصابده كل ما وقع تحت ناظرٌه، وأكثر ما فمصورا بارعا، البحتري كان  جند األتراك رثاء بارعا.

 إٌوانوصفهما البحتري هما:  أجاد فً وصؾ اآلثار والحضارات والعمران واألبنٌة ولقصور والحدابق، وأهم مشهدٌن

وهكذا بدا البحتري  والؽزل.  وله أٌضا قصابد فً الفخر والعتاب واالعتذار والحكمة كسرى، وبركة قصر المتوكل.

 .من شعراء الطبقة األولى فً العصر العباسً ارعاب شاعرا

 فً الشعر:مقارنة بٌن مذهب أبً تمام ومذهب البحتري 

 البحتري بٌن الفكر والشعر جٌمزال  عندما الشعرأبو تمام بٌن الفكر و جٌمز 

 ٌعتمد البحتري على الوضوح ٌعتمد أبو تمام على الؽموض فً شعره عندما 

  تعقٌد فً شعر البحتريالتعقٌد فً شعر أبً تمام، ولكن ال ٌوجد الٌوجد 

 ةٌعتمد البحتري على العاطفة والمعانً المؤلوف ٌزاوج أبو تمام بٌن العقل والحس، عندما 



 - 10 - 

  ٌستند أبو تمام إلى ثقافة واسعة، فٌستند البحتري إلى ثقافة واسعة فً الشعر وقلٌلة فً الفلسفة والبدٌع 

 ٌظهر التكلؾ فً شعر أبً تمام، حٌنما ٌظهر الطبع فً شعر البحتري 

 ًٌعتمد أبو تمام على مذهب البدٌع لما اعتمد البحتري على عمود الشعر العرب 

 ًم( 965-957) المتنب 

وله مكانة ٌقال إن ادعاءه بالنبوة فً شبابه هو سبب تسمٌته بالمتنبً. . الطٌب المتنبً كان أحد أعظم شعراء العرب أبو

 العربٌة. فٌوصؾ بؤنه نادرة زمانه، وأعجوبة عصره، وظل شعره إلى الٌوم مصدر سامٌة لم تتح مثلها لؽٌره من شعراء

وأحد مفاخر األدب العربً. وتدور معظم قصابده حول مدح الملوك. إلهام ووحً للشعراء واألدباء. وهو شاعر حكٌم، 

لسٌرة حٌاته، صور فٌها الحٌاة فً القرن الرابع الهجري قصٌدة، تمثل عنوانا  056ترك تراثا عظٌما من الشعر، ٌضم 

مدٌح هو اللب. ح  بـأوضح تصوٌر. وعاش المتنبً أفضل أٌام حٌاته وأكثرها عطاء فً ببلط سٌؾ الدولة الحمدانً 

الؽرض األهم المشتمل على معظم قصابده، فقد أكثر المتنبً من المدٌح، وبرع به وتوجه به إلى سٌؾ الدولة الحمدانً 

ٌعد المتنبً من الشعراء المتطلعٌن إلى المجد والسٌادة،  هو الفن الذي ٌقضً على المتنبً. الهجاء وكافور اإلخشٌدي.

فخره الفردي فً  متنبً ٌجد أن هذا الشاعر قد بث  ل فً مبتؽاه. القارئ لشعر الأمضى حٌاته باحثا عن طموحه ولكنه فش

 معظم قصابده بحٌث قاده هذا الفخر إلى الؽرور من ذلك.

جاء بصٌاؼة قوٌة  وكان المتنبً فً شعره ٌعتز بعروبته، أفضل شعره فً الحكمة وفلسفة الحٌاة ووصؾ المعارك، إذ

ل المتنبً معظم قصابده بحكٍم ال تزال سابرة على  .البالؽة والمعانً المبتكرة محكمة. فهو صاحب األمثال والحكم جم 

وقد كان  استقى حكمته من تجاربه الشخصٌة واطلعاته على فلسفة أرسطو وحكم الٌونان. .الحاضر ألسنة الناس إلى الٌوم

كان صورة صادقة لعصره، فهو ٌحدث شعر المتنبً  فً تصوٌره لكثٌر من المشاهد التً رآها فً عصره. المتنبً بارعا

ٌعد المتنبً عند الدارسٌن العرب، وؼٌر  مذاهب، كما ٌمثل شعره حٌاته المضطربة.ومن ثورات،  عما كان فً عصره

  .العرب، الشاعر األول من حٌث القدرة والعطاء، فقد كان شاعرا بارعا فً تناوله لموضوعاته

 م( 5757-970) أبو العالء المعري 

لقب بعد أن اعتزل الناس  أحمد بن عبد هللا شاعر وفٌلسوؾ وأدٌب عربً من العصر العباسً،  هو ء المعريأبو العبل

،  بصره فً الثالثة من عمره بعد أن أصٌب بمرض الجذري. وقد كؾ  . ، العمى والبٌتنٌ  حبس  هٌن المُ ر  ـب اعتزل الناس 

وٌدل شعره  .، وهاجم عقابد الدٌنبه وفلسفته المثٌرة للجدلبآرا المعرياشتهر . وألزم نفسه اإلقامة فً بٌته حتى توفً

نهل المعري من الثقافة اإلسبلمٌة ونثره على أنه كان عالما باألدٌان وفً عقابد الفرق، وكان آٌة فً معرفة التارٌخ. 

لم  .نصرانٌة والٌهودٌة، واطلع على المذاهب والفرق الدٌنٌة عند الهنود، وتبحر فً معرفة الدٌانة الواإلؼرٌقٌةوالفلسفٌة 

ٌظهر فً الشعر العربً شاعر فٌلسوؾ استطاع أن ٌمتلك زمام الحكمة، وأن ٌقؾ من الحٌاة والكون مثل المعري. فقد 

كان هذا الشاعر من الشعراء الذٌن أسسوا لخدمة الفلسفة للشعر، إذ تمٌز شعره باعتماده على الفكر والفلسفة أكثر من 

سقط : وبقً منها ،ضاع أكثرها ،من المإلفات فً الشعر والنثر نمابتٌرك لنا المعري حوالً وقد ت .العاطفة والوجدان

الزند، واللزومٌات، والدرعٌات، ورسالة الؽفران، ورسالة المبلبكة، والفصول والؽابات، وشرح دواوٌن المتنبً 

كتبه المعري على شكل التراث العربً، هو أحد الكتب األكثر فاعلٌة وتؤثٌرا فً  رسالة الؽفران .والبحتري وأبً تمام

 وترك والتقى فٌهما بالشعراء كلٌّ بحسب موقعه، ساق ذلك بجو نقدي ساخر، ،رحلة مصورة خٌالٌة إلى الجحٌم والجنة
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فً كتابه   Danteدانتً الكاتب األوروبً  الكتاب تؤثٌرا ملحوظا على أجٌال الكت اب التً تلت. ٌقال إن للكتاب تؤثٌرا على

ٌعد المعري شاعرا بارعا فً انتقاد العادات والتقالٌد واألدٌان والظلم االجتماعً  . Divine Comedyومٌدٌا اإللهٌة""الك

واإلنسانً. ونجده ٌنتقد جانبا آخر وهو الدٌن، فالدٌانات عنده متساوٌة فً الضبللة بعٌدة عن الهداٌة فبل وجود للدٌن 

   الصحٌح.

 ً(م 968-905) أبو فراس الحمدان 

 .وكتب الرومٌات وهو فً األسر، مرتٌنأبو فراس أسر وٌعد أبو فراس من شعراء الطبقة األولى فً العصر الحمدانً. 

اتخذ . ورثاء ووصؾ ومدٍح، ولكنه برع فً الؽزل والفخر راض الشعر العربً معظمها من ؼزلؼكتب أبو فراس فً أ

فقد توجه بؽزله إلى الصفات  .ٌتجه فٌه إلى قبلٌته ، ومنحىفسٌتجه فٌه إلى الن نحٌٌن، منحىفخر عند هذا الشاعر م  ال

فالعاطفة لدٌه متوقدة صادقة بالحنٌن والشوق.  تن الجسدٌة، لذلك بدا ؼزله مشوباالمعنوٌة عند المرأة وال ٌتطرق إلى المفا

ٌن. األولى: دقة التعبٌر تمٌز شعر أبً فراس بمٌزتٌن أساسٌت. حارة ال ٌشوبها أي تزوٌر أو كذب والمعانً عربٌة خالصة

 العفوي لدى الشاعر، والثانٌة: الثقافة العصرٌة المتنوعة التً عكست شخصٌة الشاعر.

  

 األسئلة للمراجعة 1.8

 
 ما هً العصور األربعة للعصر العباسً ؟ - أ

 ما هً خصابص األدب العباسً ؟ - ب

 ما هً األسباب التً ساعدت فً نهضة الشعر فً العصر العباسً ؟ - ت

 صابص الفنٌة للشعر العباسًالخبٌن  - ث

 ما هً المدرستان الفنٌتان فً الشعر العباسً ؟ - ج

  ؟ األؼراض التقلٌدٌة فً الشعر العباسًما هً  - ح

 ؟ األؼراض المستحدثة فً الشعر العباسًما هً  - خ

 اكتب عن تطور فن الفخر فً العصر العباسً  - د

 الوصؾ فً الشعر العباسً - ذ

 باسً؟ماذا تعرؾ عن تطور الؽزل فً الشعر الع - ر

 ما المراد بالؽلمانٌات ؟ - ز

 شهور فٌها ؟مومن ال ؟ما هً الطردٌات - س

 ما هً الخمرٌات ؟ - ش

 الزهدٌات وشعر التصوؾ فً الشعر العباسً - ص

 ما هً وظٌفة الشعر التعلٌمً؟ - ض

 من هم الشعراء المولدون فً العصر العباسً ؟ - ط

 من هم أشهر شعراء بؽداد فً العصر العباسً ؟ - ظ
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 ً العصر العباسً ؟من هم أشهر شعراء الشام ف - ع

 ما هً مكانة بشار بن البرد بٌن الشعراء المولدٌن ؟ - غ

 ما هً األؼراض الجدٌدة فً شعر أبً نواس ؟ - ف

 ما هً خصابص الخمرٌات ألبً نواس ؟ - ق

 من هو ابن الرومً ؟ - ك

 ما هً ممٌزات شعر المتنبً ؟ - ل

 أبً تمام والبحتري بٌن قارن   - م

 ما هً مإلفات المعري ؟ - ن

 الؽفران" ؟ماذا تعرؾ عن "رسالة  - ه

 من هو أبو فراس الحمدانً ؟ - و
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 الوحدة الثانٌة

 فً العصر العباسًالعربً النثر 

 

بامتزاج الثقافات الفارسٌة والٌونانٌة والهندٌة، عن طرٌق  طرأت تطورات جدٌدة على النثر العربً فً العصر العباسً

لمختلفة والتارٌخ، فظهر النثر العلمً والنثر الفلسفً والترجمة واالقتباس. اعتمد هذا النثر على الفلسفة والعلوم ا النقل

والنثر اللؽوي والنثر الجدلً. من ضروب النثر العباسً: الخطابة، والكتابة، والترجمة، والرسابل،  والنثر التارٌخً

 والتوقٌعات، والمقامات. 

 الكتابة فً العصر العباس2.1ً 

سٌة التً نشطت بفضل فبة من السرٌان والفرس. وعادت حركة الترجمة إحدى ضرورات الحركة العلمٌة العبا كانت

الفنً األدبً، والنثر العلمً. وؼدت  بالخٌر على لؽة العرب األصٌلة، وأدت إلى ازدهار أنماط من النثر، كالنثر النقل

النثر فً أدب  والترجمة من أوسع األبواب. فقد تجلى فن كثٌرة، بعد أن دخل العرب عوالم التؤلٌؾ الكتابة وعاء لعلوم

العباسً، فكتب عبد هللا بن المقفع رسابله على ؼرار  الرسابل أول األمر فً نهاٌات العصر األموي وبداٌات العصر

العربٌة من البهلوٌة، فٌعد لبنة أساسٌة فً  رسابل عبد الحمٌد الكاتب. أما كتاب "كلٌلة ودمنة" الذي نقله ابن المقفع إلى

الهندٌة والفارسٌة  وهو مثال بارز على ظاهرة تمازج الثقافات، والسٌما بٌن اآلداب العربً الزاهر. صرح النثر

والعربٌة. وكان الجاحظ أبرز ممثل لهذا النشاط الفكري األدبً، وفً مجال الترسل والتؤلٌؾ. وُكتبه مرآة جلٌة للحٌاة 

قرن العاشر المٌبلدي انبثق فً الحٌاة األدبٌة علٌه من روابع الشعر وبدابع النثر. وفً ال األدبٌة عند العرب، بما انطوت

ط نثري مستحدث عرؾ بالمقامات. قد ألؾ المإلفون والعلماء عدٌدا من مإلفات النقد األدبً والتراجم والتارٌخ  نم 

 البلدان وعلم اللؽة واألدب والفقه والتفاسٌر والطب والرٌاضٌات والعلوم الطبٌعٌة والفلك ونحوها. وإزاء فٌض وتقوٌم

حفل المجتمع اإلسبلمً بؤعداد وفٌرة من العلماء والكتاب  العلوم وازدهار المعارؾ فً ضحى العصر العباسً

 الفكر.  والقصاصٌن والمإرخٌن والفقهاء والمفسرٌن وأعبلم

 خصائص النثر فً العصر العباسً 2.2

 االهتمام بالشكل أكثر من المضمون، والتركٌز على تصنٌع العبارة وزخرفتها  

 لط الطرٌقتٌن العربٌة واألعجمٌة فً النثرخ 

 والمصادر الهندٌة والٌونانٌةوالحدٌثعلى ما كتب فً النثر فً المصادر العربٌة كالقرآن  االطبلع ،. 

 استعمال األلفاظ المتوسطة التً تنفً األلفاظ المتوعرة واأللفاظ السوقٌة الساقطة. 

 م كسوة االزدواج وكبلم البدٌعضرب من التبلإم الموسٌقً الذي ٌكسو الكبل إٌجاد. 

 اعتماد مذهب السجع  

 التركٌز على تصنٌع العبارة وزخرفتها. 

 اللجوء إلى المبالؽات. 
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  :طبقات الكتاب فً العصر العباسً

 كان كتاب هذا العصر أربع طبقات نبؽت كل طبقة فً عصر من عصوره األربعة:

  العبارة، وتقطٌع الجملة، والعناٌة بالمعنى. ومن رجال هذه الطبقة: الطبقة األولى: إمامها ابن المقفع، وطرٌقته تنوٌع

 بن ٌحٌى، وسهل بن هارون. وجعفرٌعقوب بن داود، 

  الطبقة الثانٌة: إمامها الجاحظ، وطرٌقته تمتاز بتقطٌع الجملة إلى فقرات كثٌرة، وزٌادة اإلطناب فً األلفاظ، وتحكٌم

 والمبرد والصولً.العقل. ومن رجال هذه الطبقة: ابن قتٌبة 

  :الطبقة الثالثة: إمامها ابن العمٌد، وطرٌقته مقٌدة بقٌود ال بد من مراعاتها وتؽلبها على سابر األسالٌب. ومن رجالها

 الصاحب بن عباد، والخوارزمً، والهمذانً، والثعالبً. المقامات من آثار هذه الطبقة.

 حضا. سسة من توخً السجع والبدٌع حتى أصبحت الكتابة صناعة م  الطبقة الرابعة: إمامها القاضً الفاضل، وطرٌقته مإ

 األصفهانً.ومن رجالها: ابن األثٌر وأبو الفرج 

  :فنون النثر   2.3

 :، فقد ظهرت فنون جدٌدة تعبر عن حاجات المجتمع. وأهم هذه الفنونالعباسً نظرا لتؽٌر الحٌاة فً العصرو 

 دعوتهم  عندفاع للاهتم العباسٌون كؤسبلفهم بالخطابة  العصر العباسً. نشطت الخطابة السٌاسٌة فً مطلع  :الخطب

فإنها  ،مع استبلم العباسٌٌن لمقالٌد السلطة ابة فً هذا العصر قد برزت سٌاسٌاأوال، وتثبٌت ملكهم ثانٌا. وإذا كانت الخط

 ٌشارك فٌها الخلفاء والوالة.ضعفت بعد القضاء على الثورات. أما الخطابة الدٌنٌة فً المساجد فقد بقٌت مزدهرة 

 على ظهور تٌار المجون والفسق فً العصر العباسً، ازدهر فً المساجد فن الوعظ وتبن اه مجموعة من  ردا  :الوعظ

كما كانوا ٌحدثون عامة الناس  ،ٌجلسون فً مجالس الخلفاء ٌذكرونهم بمخافة هللا وعدم ظلم الرعٌة واالوعاظ، وكان

اك، صالح بن عبد الجلٌل، وماء الوعاظ: عمرو بن عبٌد المعتزلًبدروس اإلرشاد، ومن زع  .وابن السم 

 القصاص فً العصر العباسً. استخدم الوعاظ فً محاوالتهم الوعظٌة القصص الدٌنٌة. ومن هإالء  تكثر:  القصص

 .القصاص: موسى بن سٌار اإلسواري، وصالح المري  

 ولقد أسهمت هذه المناظرات التً  .ب الكبلم والعلم والفلسفة والدٌنالتً وقعت بٌن أصحا المناقشاتوهً : المناظرات

وتعد فرقة المعتزلة من الفرق التً أسهمت فً  .سبلمٌةكانت تعقد بٌن العلماء والفقهاء والفبلسفة فً تطور الثقافة اإل

 .وعلى رأس هإالء المعتزلة واصل بن عطاء، وعمرو بن عبٌد ،تنشٌط هذه الحركة الثقافٌة

 وهً ثبلثة أنواع سائلالر : : 

: تعد هذه الرسابل من أهم ما كتب فً العصر العباسً ألنها مرتبطة بسٌاسة الخلٌفة وما ٌحتاجه من الرسائل الدٌوانٌة  - أ

وأبرز من كتبوا فً هذا . والفتوح والجهاد، أعمال الدولة :وقد تناولت الرسابل الدٌوانٌة.مراسبلت مع الوالة والقادة

 وقد بلؽت الرسالة الدٌوانٌة فً عصر المؤمون الذروة. .محمد بن اللٌثورة بن حمزة، عما: الفن

 

وهً الرسابل التً تصور عواطؾ األفراد، وما ٌفعل فً نفوسهم من رؼبة ورهبة ومدٌح وهجاء : الرسائل اإلخوانٌة -ب
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 وعتاب واعتذار كما فً رسابل ابن المقفع "األدب الكبٌر واألدب الصؽٌر". 

وهً فرع نما دوحة الرسابل اإلخوانٌة، ٌتناول النفس اإلنسانٌة، وٌصور أهوابها وأخبلقها، وٌوضح  :لرسائل األدبٌةا -ج

 .: ٌحٌى بن زٌاد، وؼسان بن عبد الحمٌدمن أعبلمهاو .طرٌقها كً ال تسقط هذه النفس فً مهاوي الشر

 المقامة 

هً مجموعة حكاٌات قصٌرة جمعت بٌن النثر  المقاماتات. نوع أدبً جدٌد ٌدعی بالمقام العصر العباسًلقد ظهر فً 

 الحكاٌات وهذه المقامات تضموٌروي مؽامرات هذه الشخصٌة رجل وهمً آخر.  ،والشعر، بطلها رجل وهمً

الفنون النثرٌة التً ٌبالػ فٌها االهتمام باللفظ  احديتعد المقامات  .من جوانب تارٌخٌة وأدبٌة تخلو ، بٌنما الوالنوادر

موضوعات المقامات مختلفة  .واألناقة اللؽوٌة وجمال األسلوب بحٌث تتعدی الشعر فً احتوابها علی المحسنات اللفظٌة

ه مجلس ٌواسم المقامة مؤخوذ عادة من اسم البلد الذي انعقد ف ومنها مجونً. ،ومنها حماسً ،ومنها فکاهً ،منها أدبً

أهم  .هو بدٌع الزمان الهمذانً الذي ٌعد مبدع المقاماتبتؤلٌؾ المقامات م إن أول من قا ة.ٌالمقامة نحو: المقامة الدمشق

خصابص هذه المقامات: القصص القصٌرة والحركة التمثٌلٌة واالعتماد على شخصٌتٌن وهمٌتٌن هما البطل والراوي، 

ً والحارث بن همام زٌد السروج ًانً، وأبذالفتح اإلسكندري وعٌسى بن هشام فً مقامات بدٌع الزمان الهم ًمثل أب

 فً مقامات الحرٌري. 

 التوقٌعات 

ٌوق ع به الخلٌفة أو الوزٌر أو الوالً على الشكاوى التً ترفع  ، وهً ماالعصر العباسًوقٌعات أحد فنون النثر فً الت

ٌُنسب إلٌه توقٌع على كتاب والٌه على العراق،  سعد بن أبً إلٌه. وٌرجع تارٌخها إلى أٌام الخلٌفة عمر بن الخطاب حٌث 

وقد شاعت التوقٌعات فً  .وقاص. وٌرى بعض المإرخٌن أن التوقٌعات من فنون النثر التً أخذها العرب عن الفرس

ا ما تكون وكثٌر .اح والرشٌد، كما نسبت إلى بعض والوالةسبت إلى كثٌر من الخلفاء كالسفالعصر العباسً، ونُ 

ا من الشعر. وقد تكون عبارة مرتجلة من إنشاء الموق ع حسبما تملٌه أو بٌت أو مثبل أو حكمةقرآنٌة أو حدٌثا التوقٌعات آٌة 

وٌبلحظ أن أسلوب التوقٌعات ٌحل ى  ."لٌس بٌن الحق  والباطل قرابة": ٌؽة توقٌع المؤمونومن التوقٌعات البل .المناسبة

نات البدٌعٌة كا  .ا على االقتباسلجناس والمطابقة كما تعتمد أحٌانببعض المحس 

 لٌلة ولٌلة  ألف

هً مجموعة متنوعة من القصص  The Arabian Nights" اللٌالً العربٌة"أو كما تعرؾ لدى الؽرب  "ألؾ لٌلة ولٌلة"

وٌرجع تارٌخها الحدٌث عندما ترجمها إلى الفرنسٌة المستشرق الفرنسً أنطوان  .عددها حوالً مابتً قصة ،الشعبٌة

، وصار معظم الكتاب ٌترجم عنه طوال القرن الثامن عشر وما 5774م عامAntoine Galland (5646-5755  )جاالن 

، والسندباد كعبلء الدٌن، وعلً بابا تبله. وتحتوي قصص ألؾ لٌلة ولٌلة على شخصٌات أدبٌة خٌالٌة مشهورة منها

من وأضٌفت إلٌها على مر الزمن مجموعات  ،فت على مراحلألالبحري. أما الحقابق الثابتة حول أصلها، فهً 

العرب. أما موطن هذه القصص، فقد ثبت  قصصبعضها له أصول هندٌة قدٌمة معروفة، وبعضها مؤخوذ من  ،القصص

مصر والعراق وسورٌا. حظً كتاب ألؾ لٌلة ولٌلة باعتناء الؽرب من أمثال  أنها تمثل بٌبات شتى خٌالٌة وواقعٌة

ؾ لٌلة ولٌلة" لٌس مجرد كتاب حكاٌات، إنه عالم لأ" والشرق على حد سواء، وتوفرت منه نسخ عدٌدة وطبعات. إن
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أسطوري ساحر، ملًء بالحكاٌات الجمٌلة والحوادث العجٌبة والقصص الممتعة والمؽامرات. وهً باإلضافة إلى ذلك، 

 . اتهم، وأمعنوا فٌه دراسة وتحلٌبلإلى لؽ أدبً ضخم قدره الؽربٌون فترجموه إنجاز

 إخوان الصفا رسائل 

القت اإلسماعٌلٌة الشٌعٌة اهتماما كبٌرا فيً العيالم اإلسيبلمً الشيٌعً.  ،م 979ولة الفاطمٌة فً إفرٌقٌا عام بعد تؤسٌس الد

فنشؤ تٌار ٌركز على فهم المعانً الدفٌنة للقرآن، وسمً هذا التٌار علم الباطن. تحت تؤثٌر اإلسماعٌلٌة والباطنٌة والفلسفة 

فيً النصيؾ الثيانً مين القيرن الرابيع الهجيري،  فيً البصيرة عية إخيوان الصيفاالٌونانٌة والفارسٌة والهندٌة انبثقيت جما

 9>وقياموا بكتابية فلسيفتهم عين طرٌيق  إليى الفليك والسٌاسية، وكانت اهتمامات هذه الجماعة تمتد من العلم والرٌاضٌات

سيماء المشيهورة فيً وٌعتبر البعض هذه الرسابل موسوعة للعليوم الفلسيفٌة. مين األ .رسالة ذاع صٌتها حتى فً األندلس

  .هذه الحركة: أبو سلٌمان المقدسً، وأبو الحسن الزنجانً

 

 فً العصر العباسًالبارزون الكتاب    2.4

  م( 759-754)عبد هللا بن المقفع 

األزمات السٌاسٌة فً  . رافق ابن المقفعبصريمإلؾ وكاتب  ابن المقفعأبو محمد عبد هللا روزبة بن داذوٌه المعروؾ بـ

نقل ابن المقفع كتاب خوانٌات. فً التارٌخ واألدب واالجتماع واإلمتمٌزة  آثاراترك و .لدولتٌن األموٌة والعباسٌةزمن ا

فٌه  "األدب الكبٌر" ."األدب الصؽٌر"و "األدب الكبٌر" الرسابلمن اللؽة البهلوٌة إلى العربٌة. وله فً  "كلٌلة ودمنة"

بٌن الثقافة  جمع ابن المقفع .ذٌب النفس وتروٌضها على األعمال الصالحةحول ته "األدب الصؽٌر"و ،كبلم عن السلطان

الثقافات نصٌبا وافرا من الفصاحة والببلؼة واألدب، وال ٌخفى  العربٌة والفارسٌة والٌونانٌة والهندٌة، فنال من كل هذه

ٌِّب فً مإلفاته. هذا األثر وقد اهتم بمذهب  .زندقً السلوك وقد كان ابن المقفع فارسً النزعة، مجوسً الدٌانة، الط

فً النثر العربً إلى أنه ٌعد أفضل من نقل الثقافة الفارسٌة إلى العربٌة، وما  عة فً العصر العباسً، وترجع أهمٌتهالصن

قٌل عن ابن  "كلٌلة ودمنة" إلى أكثر من ثبلثٌن لؽة كبرى. هنقل إلى الفارسٌة من ثقافات ٌونانٌة أو هندٌة، وقد ترجم كتاب

وقتله سفٌان بن معاوٌة والً  .عب الثقافات المتعددة بزمن قصٌروأنه ٌستطٌع أن ٌستو ،المقفع إن عقله أكبر من علمه

 .عضوا أو رمً فً تنور مسجورفالبصرة، وٌقال إنه قطع جسمه عضوا 

  م( ?=?-><<)الجاحظ 

عاش الجاحظ فً بٌبة العباسً.  كبار أبمة األدب فً العصر عبقري من أبو عثمان عمرو بن بحر الملقب بالجاحظ

ودخلت فً شخصٌته عوامل متعددة داخلٌة وخارجٌة أسهمت فً جعله من أبرز علماء النثر فً األدب  ،عباسٌة جدٌدة

وأهم  ها،كثرأضاع  ن اآلثار ثبلثة مبة وخمسٌن كتابا،وقد ترك م، فً البصرة عم ر الجاحظ نحو تسعٌن عاما العربً.

رسالة فً ، والقحطانٌة والعدنانٌة، ورسالة فً الكٌمٌاء، وكتب اإلمامةوالحٌوان، و، تبٌٌن، والبخبلءالبٌان وال :هذه الكتب

علوم الببلؼة واألدب الذي ٌعد موسوعة فً البٌان والتبٌن هو أشهر كتاب الجاحظ  .رسالة فً الخراج، والعشق والنساء

دب والسٌاسٌة والتارٌخ واألخبلق والنبات والحٌوان فً علم الكبلم واألالجاحظ  كتب   .والتارٌخ والحكمة والزهد

 كان متصبل بالثقافات ؼٌر العربٌةو. اعلمٌ ٌابحث منهجاانتـهج الجاحظ فً كتبه ورسـابله  .والصناعة والنساء وؼٌرها
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كل فرقة وشفً زمانه،  كالفارسٌة والٌونانٌة والهندٌة، عن طرٌق قراءة أعمال مترجمة. فقد كان الجاحظ لسان المعتزلة

لدى احتل الجاحظ فً األدب العربً مكانة  فرفع لواء العقل وجعله الحكم األعلى فً كل شًء.، "الجاحظٌة"سمٌت 

األدبٌة، وقد وضعه معظم النقاد على رأس الطبقة األولى من الكتاب ولما تحمله آثاره من النظرات العلمٌة  المثقفٌن نظرا

 ،ما كتب   كل   صاحب مدرسة أدبٌة متمٌزة، قد برزت شخصٌة الجاحظ فًلكون الجاحظ  نظرا العرب وؼٌر العرب.

 وصفة االعتزال. ٌعتمد على الحجة والتهكم ،من التفكٌر تفكٌرٌة وتعبٌرٌة متمٌزة، وأسلوبا وطرازا خاصامات سألن له 

 .تمٌزت كتابة الجاحظ بطول التؤلٌؾ، إذ ٌعد الجاحظ أول من ألؾ الكتب المطولة

 م(  @??-?9?) بن قتٌبةا 

ً  عباسً أبو محمد عبد هللا بن قتٌبة الدٌنوري عالم وفقٌه وأدٌب وناقد ولؽوي المعرفة، وٌعد من أعبلم القرن  ، موسوع

قت بٌن آراء المدرستٌن البصرٌة والكوفٌة. عاصر التً وف   حوتٌبة إمام مدرسة بؽدادٌة فً النالثالث للهجرة. اعتبر ابن ق

اسٌة، وصراع الثقافات العربٌة والفارسٌة واألجناس العربٌة وؼٌر العربٌة، وما أسفر عنه من قوة الدولة العبابن قتٌبة 

كما عاصر صعود الفكر االعتزالً وسقوطه. فكان لكل ذلك تؤثٌره  ،ظهور الحركة الشعوبٌة ومعاداة كل ما هو عربً

مإلفاته كانت  .ا من أبمتهموٌعدونه إمام حبونه وٌثنون علٌه،وأهل السنة ٌ .الم تفكٌره، وتجدٌد موضوعات كتبهفً مع

ومن أشهر كتبه األدبٌة واللؽوٌة: الشعر والشعراء؛  .الدٌنٌة والتارٌخٌة واللؽوٌةاألدبٌة ومتعددة، وتشمل موضوعاتها 

نً كتاب المعاواأللفاظ المؽربة باأللفاظ المعربة؛ والمسابل واألجوبة؛ وآلة الكاتب؛ وصناعة الكتابة؛ وأدب الكاتب؛ و

داللة وتؤوٌل مختلؾ الحدٌث؛ و: تؤوٌل مشكل القرآن؛ الدٌنٌة ومن مإلفاته .كتاب التقفٌة وؼٌرهاوعٌون الشعر؛ والكبٌر؛ 

كتاب وعٌون األخبار؛  :تفسٌر ؼرٌب القرآن. ومن كتبه فً تارٌخ العرب وحضارتهموإعراب القرآن؛ والنبوة؛ 

ا، فهو العالم اللؽوي الناقد المتكلم الفقٌه. وتعود عالما موسوعٌ ، ٌعد  ابن قتٌبة وتنوع كتبهولتعدد اهتمامات  .المعارؾ

 ."الشعر والشعراء"شهرته فً التارٌخ واألدب إلى كتابه 

  ً(م <877-@=@)بدٌع الزمان الهمذان 

 من أسرة عربٌة ذات مكانةولؽوي وشاعر أبو الفضل أحمد بن الحسٌن المعروؾ ببدٌع الزمان الهمذانً كاتب وأدٌب 

وقد تمكن بفضل أصله العربً وموطنه الفارسً من امتبلك الثقافتٌن العربٌة  ،فً العصر العباسًعلمٌة مرموقة 

ٌعتبر  كتاب  .لانً: المقامات ودٌوان شعر ومجموعة رسابذومن آثار بدٌع الزمان الهم وتضلعه فً آدابهما. ،والفارسٌة

المقامات هً أبرز ما خلفه  .المقاماتي له الفضل فً وضع أسس فن أشهر مإلفات بدٌع الزمان الهمذانً الذ "المقامات"

تعتبر مقامات الهمذانً نواة المسرحٌة  وقد كانت وما زالت منارة ٌهتدي بها من ٌرٌد التؤلٌؾ فً هذا الفن. ،بدٌع الزمان

ت قصٌرة متفاوتة الحجم مقامات الهمذانً مجموعة حكاٌا للطباع اإلنسانٌة. وقد خلد فٌها أوصافا ،العربٌة الفكاهٌة

مؽامراته وفصاحته. وٌروي مؽامرات بالفتح اإلسكندري وعرؾ  اجمعت بٌن النثر والشعر بطلها رجل وهمً ٌدعى أب

 هذه الشخصٌة التً تثٌر العجب رجل وهمً ٌدعى عٌسى بن هشام. 

 

 م( 8899-;>87) الحرٌري 

كان فً أول أمره ٌبٌع أو ٌصنع  أبمة العصر العباسً.صاحب المقامات، كان أحد  أبو محمد القاسم بن علً الحرٌري

نال بذكابه وشهرته سمعة مدوٌة فً والمع الذكاء متوقد الذهن،  كان رجبل بؤنهتمٌز الحرٌري ب بالحرٌري. الحرٌر فلق  
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فً  درة الؽواصمقامات الحرٌري، وأهم آثاره: من كان الحرٌري كاتبا مكثرا وشاعر مقبل. . عصره والعصور البلحقة

 .التً احتوت كل كلمة من كلماتها على حرؾ السٌن "الرسالة السٌنٌة"ولدٌه  .دٌوان شعر ورسابل، وأوهام الخواص

وتعتمد على الصراع الدرامً  ،تفٌض بالحركة التمثٌلٌة ي التً بلؽت الخمسٌن بكونها قصصاتمٌزت مقامات الحرٌر

أكثر فٌها من السجع والتعقٌد والمسابل (. فكاهٌة، وخلقٌة، ولفة )دٌنٌةمخت لناشبة أسالٌب األدب تتخذ أشكاالكتبها لتعلٌم ا

فقد ترجمها البطل فً مقامات الحرٌري هو أبو زٌد السروجً والراوي هو الحارث بن همام. . الفقهٌة والفتاوى اللؽوٌة

 أكثر من عشرٌن مستشرقا من الفرنسٌٌن واأللمان واإلنجلٌز.

 م( 7<@-9@?)  ابن العمٌد 

فحفظ القرآن ودواوٌن الشعراء  ،استوعب ابن العمٌد ثقافة عصره. أدٌب وكاتب إٌرانًالفضل محمد بن الحسٌن  أبو

كان ابن العمٌد إمام  الجاهلٌٌن واإلسبلمٌٌن وعلم النحو والعروض والمنطق والفلسفة واإللهٌات، ولقب بالجاحظ الثانً.

مذهب البدٌع إذ أنه ٌعتمد السجع فً كتابته، وٌهتم بؤلوان  أستاذالعمٌد ٌعد ابن الطبقة الثالثة من كتاب العصر العباسً، و

كان ابن العمٌد متفننا فً فنون الكتابة، متفوقا فً  .بفن التصوٌر ٌهتم اهتماما كبٌراالبدٌع كالطباق والجناس، كما 

 بن العمٌد".ت الكتابة بعبد الحمٌد، وختمت باأضروب الرسابل، حتى شاعت فٌه الكلمة المؤثورة: "بد

 م( >@@-?:@)  الصاحب بن عباد 

أبو القاسم إسماعٌل الصاحب بن عباد أدٌب عباسً من طبقة ابن العمٌد العباسٌة، ووزٌرا للبوٌهٌٌن. وكانت منزلته 

األدبٌة بعد الهمذانً وقبل الخوارزمً. وله ذوق سلٌم فً صوغ الشعر ونظر صادق فً نقده. فصنؾ فً اللؽة "كتاب 

ً سبعة مجلدات، و"كتاب اإلمالة"، و"الكشؾ عن مساوئ المتنبً"، وؼٌر ذلك. وأكثر فضله فً تشجٌع المحٌط" ف

 وإذكاء ُشعلة األدب. األدباء

 م( 8977->:88)  القاضً الفاضل 

ٌسانً أدٌب فلسطٌن ووزٌير صيبلح اليدٌن األٌيوبً. كيان  أبو إميام الطبقية الرابعية مين كتياب العصير علً عبد الرحٌم الب 

سيً. لييه مجموعيية رسييابل، وأسييلوبه فٌهيا تضييخٌم لمييا بييدأ بييه ابيين العمٌيد، أي اإلٌؽييال فييً التييزام السييجع واإلطنيياب، العبا

  ثم ظلت هذه الطرٌقة سابدة بٌن الكتاب طوال القرون الوسطى. .واإلكثار من ضروب البٌان

 

 الثقافٌة فً العصر العباسًالعربٌة النهضة    2.5

النهضية العلمٌية فيً العصير  الثقافٌية. وكانيت م( أنسب العصور مبلبمية للنهضية 847-757كان العصر العباسً األول )

حركة التصنٌؾ، وتنظيٌم العليوم اإلسيبلمٌة، والترجمية مين اللؽيات األجنبٌية.  :األول تتمثل فً ثبلثة جوانب هًالعباسً 

سيوعات، ووصيلت العليوم اإلسيبلمٌة تطورت العلوم وانتقلت من مرحلة التلقٌن الشفوي إلى مرحلة التدوٌن فً كتب ومو

 بيل كيانوا ٌبيدعون وٌضيٌفون إليى كيل عليم ،إلى درجة عالٌة من الدقية والتنظيٌم. وليم ٌكتيؾ المسيلمون بمجيرد الترجمية

أنقذوا هذه العلوم، إذ تسلموا هذه الكتيب فيً  ٌترجمونه. كما لعب المسلمون بهذا دورا كبٌرا فً خدمة الثقافة العالمٌة، فقد

الدراسات إلى أوروبا، فترجميت مجموعيات كبٌيرة  م، فبعثوا فٌها الحٌاة، وعن طرٌق مإلفاتهم وصلت هذهعصور الظبل

كيذلك أصيبحت بؽيداد فيً العصير العباسيً  .البلتٌنٌة، التً أصبحت أهم األسباب للنهضة األوروبٌة من اللؽة العربٌة إلى

 مدن الرومانً.إبان التRome األول كعبة العلم وحج العلماء كما كانت روما 
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 حركة الترجمة فً العصر العباسً 

لم تكن للترجمة قبل العهد األموي وجود واضح. وقد بدأ بها األمٌر خالد بن ٌزٌد بن معاوٌة الكٌمٌابً. ثم نشطت حركية 

األميم  الترجمة فً العصر العباسً نتٌجة الختبلط الشعوب اإل سبلمٌة والتقدم العلمً والحاجة إلى االطيبلع عليى ميا عنيد

فيً  بدأت الترجمة فً العصر العباسً فً خبلفة المنصور، وظهرت أسماء بعض المتيرجمٌناألخرى من علوم وفنون. 

وفً عهد الخلٌفة المؤمون بلؽت حركة الترجمية ذروتهيا، هذا العصر أمثال سرجٌوس الرأس عٌنً، وعبد هللا بن المقفع. 

رٌخ باسم "بٌت الحكمة"، وفٌها نشؤت طبقة مين كبيار المتيرجمٌن اليذٌن فقد أنشؤ دارا خاصة للترجمة التً عرفت فً التا

نقلوا إلى العربٌة ذخابر الٌونان والفرس والهنود. وقد شملت الترجمة من الفارسٌة الكتيب العلمٌية واألدبٌية، أميا الترجمية 

للمإلفيات الٌونانٌية. ومين  وكان حنيٌن بين إسيحاق أشيهر متيرجممن الٌونانٌة فكانت مقصورة على كتب العلوم والفلسفة. 

 أبو بشر القنابً، وٌحٌى بن عدي، وثابت بن قرة.وٌحٌى بن البطرٌق، المترجمٌن اآلخرٌن: 

 تطور العلوم فً العصور الوسطى 2.5.1

 علم التأرٌخ  

كوٌن ألؾ العرب فً التارٌخ لتوضٌح دورهم فً نشر اإلسبلم وفً تالعرب من األمم التً اعتنت بالتارٌخ عناٌة خاصة. 

إلى المإرخٌن الرواد كالطبري والببلذري والٌعقوبً التارٌخ علم الدولة اإلسبلمٌة. وٌعود الفضل فً صٌاؼة مناهج 

الشرق، وابن عبد الحكم فً مصر، وابن الصؽٌر فً المؽرب، وعبد الملك بن حبٌب وابن القوطٌة فً  وؼٌرهم فً

اسً، فهناك الكتب التً ُتعنى بالمؽازي والسٌر )كسٌرة ابن تنوعت المإلفات فً التارٌخ فً العصر العب .األندلس

إسحاق( وبعدها )سٌرة ابن هشام(، والكتب التً تعنى بالفتوح ككتب الواقدي، وكتب الطبقات والرجال )كطبقات ابن 

 :ةسعد(، وكتب األنساب ككتب ابن الكلبً، وبؤخبار العرب ككتب األصمعً وأبً عبٌدة. ومن أشهر الكتب التارٌخٌ

)تارٌخ الرسل والملوك( للطبري، و)تارٌخ الٌعقوبً(، و)تجارب األمم( لمسكوٌه، و)تارٌخ بؽداد( للخطٌب البؽدادي، 

  ، و)وفٌات األعٌان( البن خلكان.و)مروج الذهب( للمسعودي، و)الكامل فً التارٌخ( البن األثٌر

  الجغرافٌة 

فا لنحو أربعٌن جؽرافٌا، إضافة إلى وجود الكثٌر من المخطوطات مإل 7>8وٌقدر عدد المإلفات الجؽرافٌة العربٌة بنحو 

لم تحقق ولم تنشر بعد. اتصؾ العصر العباسً األول بؤعمال الترجمة واإلطبلع على المنجزات التً فً مكتبات العالم 

ى منهجٌة متطورة ذات العلمٌة الٌونانٌة والسرٌانٌة والهندٌة والفارسٌة. سارت المصنفات الجؽرافٌة فً القرن العاشر عل

شقٌن، ٌركز أولهما على االهتمام بالبلدان اإلسبلمٌة، وثانٌهما على تزوٌد المصنفات بخرابط توضٌحٌة. وبحلول القرن 

لئلدرٌسً أفضل  "نزهة المشتاق فً اختراق اآلفاق"الثانً عشر، نقل مركز الجؽرافٌة اإلسبلمٌة إلى المؽرب فعد  

"فتوح البلدان" للببلذري، ومن أشهر الكتب الجؽرافٌة: صور الوسطى، بإجماع الباحثٌن. رسالة فً الجؽرافٌة عن الع

"أحسن التقاسٌم فً لبلصطخري، ومسالك الممالك" للٌعقوبً، و"و"المسالك والمملك" البن خرداذبه، و"كتاب البلدان" 

تحفة النظار فً ؼرابب للكلبً، و" "تارٌخ ؼرناطة"" لٌاقوت الحموي، ومعجم البلدانللمقدسً، و" معرفة األقالٌم"

 البن بطوطة. األمصار وعجابب األسفار"

  الفلسفة 
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إلى نشيوء ، فؤدى ذلك ون على إطبلع بالفلسفة الٌونانٌةفً القرن التاسع للمٌبلد عندما أصبح المسلمالفلسفة ذروة  توصل

. أهييم Neo-Platonism طونٌيية المحدثييةأكثيير شييٌوعا هييً المدرسيية اإلفبل رعٌييل ميين الفبلسييفة. وكانييت المدرسيية الفلسييفٌة

أول من برز من فبلسفة العرب كان الكنيدي، مين ثيم أسيس  .تجلٌات األفبلطونٌة المحدثة تجلت فً رسابل إخوان الصفا

أول  الفارابً مدرسة فكرٌة فً الفلسفة اإلسبلمٌة. بلػ التٌار الفلسفً منعطفا بالػ األهمٌة على ٌد ابن رشد. كان الؽزالً

. ومن أشهر الكتب الفلسيفٌة العربٌية: "رسيالة فيً الفلسيفة األوليى" للكنيدي، م صلحا بٌن المنطق والعلوم اإلسبلمٌةمن أقا

" البين اليً، و"طيوق الحماميةو"الجمع بٌن الحكٌمٌن" للكنيدي، و"كتياب اإلشيارات" البين سيٌنا، و"تهافيت الفبلسيفة" للؽز

 البن رشد، ورسابل إخوان الصفا. حزم، و"حً بن ٌقظان" البن طفٌل، و"تهافت التهافت"

 العلوم اإلسالمٌة 

أسباب نزول القرآن،  من أمثالمباحث علوم القرآن ألفت كتب كثٌرة فً سً. اعلوم القرآن فً العصر العب ازدهرت

والمبادئ العامة فً القرآن، والتفسٌر والقراءات والقراء، وببلؼة القرآن، وإعراب القرآن، والناسخ والمنسوخ فً 

منها "كتاب فً إعجاز القرآن" للباقبلنً، و"اإلتقان فً علوم القرآن"  قرآن، واإلعجاز العلمً والبٌانً فً القرآن.ال

تفسٌر القرآن علما قابما بذاته. ومن أشهر التفاسٌر للقرآن الكرٌم: تفسٌر ابن عباس، و"جامع البٌان  وصار للسٌوطً.

التفسٌر الكبٌر" البن كثٌر، وتفسٌر القرطبً، وتفسٌر الجبللٌن، و"مفاتٌح فً تفسٌر القرآن" لشٌخ المفسرٌن الطبري، و"

والعناٌة به، فنشؤت علوم  وتدوٌنه بحدٌث النبً  العلماءاهتم الؽٌب" لفخر الدٌن الرازي، و"الكشاؾ" للزمخشري. 

الستة هً أصح كتب الحدٌث ٌعتبر "الموطؤ" لئلمام مالك بن أنس الكتاب الكامل األول فً األحادٌث. الصحاح  .متنوعة

. وهً: صحٌح البخاري، وصحٌح مسلم، وسنن النسابً، وسنن أبً داود، عام من وفاة الرسول  977التً جمعت بعد 

وجامع الترمذي، وسنن ابن ماجه. ومن كتب األحادٌث المشهورة األخرى: مسند أحمد، وسنن الدارقطنً، وسنن 

ظهرت المذاهب الفقهٌة األربعة فً العصور  زٌمة، والمستدرك للحاكم.البٌهقً، وصحٌح ابن حبان، وصحٌح ابن خ

"الفقه األكبر" لئلمام أبً حنٌفة، و"الموطؤ" لئلمام مالك بن أنس، و"كتاب األم"  الوسطى وألفت كتب فقهٌة كثٌرة، منها:

 مختصر الخرقً.ولئلمام الشافعً، و"منهاج الطالبٌن" للنووي، 

 علوم اللغة العربٌة 

النحو وعلم اللؽة وعلوم الببلؼة والعروض  ومن أهم هذه العلوم: فً العصور الوسطى. دوٌن علوم اللسان العربًبدأ ت

م( :@<م( واضع أساس علم النحو العربً. ثم وضع سٌبوٌه )??=ٌعتبر أبو األسود الدإلً ) والقوافً وعلم األدب والنقد.

ً النحو العربً مدرستان: المدرسة البصرٌة والمدرسة الكوفٌة. "الكتاب" أساسا لكل ما كتب فً علم النحو. تطورت ف

م( أول معجم شامل وهو كتاب )العٌن(، ثم توالت المعاجم بعد ذلك فؤلؾ ابن درٌد 8@<ألؾ الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي )

رس )جمهرة اللؽة(، واألزهري )تهذٌب اللؽة(، والجوهري )الصحاح(، والصاحب بن عباد )المحٌط(، وابن فا

)المجمل(، والزمخشري )أساس الببلؼة(. ألؾ أبو عبٌدة أول كتاب فً الببلؼة )مجاز القرآن(، ثم جاء الجاحظ فتحدث 

اهر عن علوم الببلؼة فً كتبه وعلى وجه الخصوص )البٌان والتبٌٌن(، وألؾ ابن المعتز كتاب )البدٌع(. ثم جاء عبد الق

الخلٌل بن أحمد  وضعالجرجانً، فؤلؾ أعظم كتابٌن فً الببلؼة العربٌة، وهما )دالبل اإل عجاز(، و)أسرار الببلؼة(. 

 بكتابأما األدب فإن التؤلٌؾ فٌه قد بدأ  م( فً الكبلم عن القوافً.8<<قد سبق أبو عمرو بن العبلء ) ،علم العروض
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ر )المنظوم والمنثور(، والمبرد )الكامل(، وابن قتٌبة )الشعر والشعراء( الجاحظ )البٌان والتبٌٌن(، وأحمد بن طٌفو

وفً العصر العباسً نشطت الحركة  )األؼانً(، والثعالبً )ٌتٌمة الدهر(. األصفهانًو)أدب الكاتب(، وأبو الفرج 

شهر كتب النقد العربً: النقدٌة، وتعددت المدارس واالتجاهات، وقامت المعارك األدبٌة بٌن القدماء والمحدثٌن. ومن أ

)طبقات فحول الشعراء( البن سبلم الجمحً، و)الموازنة بٌن الطابٌٌن( لآلمدي و)الوساطة بٌن المتنبً وخصومه( 

 للقاضً الجرجانى ، و)نقد الشعر( لقدامة بن جعفر، وكتاب )الصناعتٌن( ألبً هبلل العسكري.

  علم الطبMedical Science 

بواوفً العصر العباسً أجاد ا  لمسلمون فً فروع الطب. ولم ٌقفوا عند حد النقل فقط، وإنما واصلوا البحث وصو 

ا قمته كم قرون طوال، وبلػ التؤلٌؾ والبحث فً الطب أخطاء السابقٌن. فقد كانت مإلفاتهم فٌه الحجة األولى خبلل

ـفا فً العصور الوسطى بفضل عدد من المبرزٌن فً علوم الطب  ٌ الطب المسلمون بؤنهم أول من وقد تمٌز علماء  .وك

ألفت كتب طبٌة كثٌرة وظل معظمها ٌدرس فً الجامعات األوربٌة حتى عهد قرٌب، منها: عرؾ التخصص فً الطب. 

"التصرٌؾ و "القانون فً الطب" و"الشفاء" البن سٌنا، و"الحاوي" ألبً بكر الرازي، و"معرفة الكحالٌن" البن ماسوٌه،

ة" البن ُبطبلن.لمن عجز عن التؤلٌؾ" للزهر   اوي، و"موجز القانون البن سٌنا" البن النفٌس، و"تقوٌم الصح 

 العلوم األخرى 

روا نظرٌاتهم اعتمد من الٌونان، Physics أخذ العرب المسلمون مبادئ علم الفٌزٌاء واالستقراء،  على التجربة اوطو 

. ورثوه، مثل آلة اإلسطرالب للخوارزمً وروا ماوتبن وا الطرٌقة العلمٌة فً البحث. ففً علم اآلالت أبدعوا فٌه وط

 م( أول من نقل الكٌمٌاء واشتؽل بها. قامت أوروبا بترجمة كل كتب الكٌمٌاء;7<معاوٌة ) خالد بن ٌزٌد بن ٌكون

ل ابالكٌمٌاء، وكان كتاب "التراكٌب" لجابر من أو العربٌة إلى البلتٌنٌة؛ وكان لجابر بن حٌان الٌد الطولى فً نشؤة علم

الفلك  علمم. لم ٌعرؾ العرب قبل العصر العباسً الكثٌر عن ;;88التً ترجمت إلى البلتٌنٌة فً سنة  الكتب العربٌة

Astronomy الذي ترجم كتاب "السند هند". فً عهد المنصور، فقام إبراهٌم الخوارزمً . وأول من عنً بالفلك هو

وٌعتبر ابن سٌنا أول مكتشؾ لقانون الحركة  مى اإلسطرالب.ارتفاع الكواكب، المس الفزاري بصنع أول جهاز لتحدٌد

"علم  .نسق متطورOptics فكان إلسهامات المسلمٌن فً البصرٌات  . Isaac Newtonاألول قبل إسحاق نٌوتن

ٌُعن ى للكندي المناظر" العلمٌة العربٌة، ثم األوروبٌة خبلل  بالبصرٌات، له صدى فً المحافل أول كتاب عربً 

هو "كتاب الذي ٌعتبر رابد علم البصرٌات الحدٌث اسم ابن الهٌثم عبر القرون الكتاب الذي خلد  .الوسطىالعصور 

دخل علم الحساب الهندي بؤرقامه،  )السند هند( للخوارزمًومع كتاب. المناظر"، الذي ٌقدم نظرٌة أولٌة فً اإلبصار

ومن أشهر األرقام عن العرب، وسموه بالحساب العربً.  فقد تطور على أثرها علم األعداد عند العرب. أخذ األوروبٌون

كتب ابن بٌطار موسوعة "الجامع  .للخوارزمً هو "كتاب الجبر والمقابلة" Algebraالعرب فً علم الجبر  مإلفات

كتاب "الصٌدلة"   Pharmacy فً مجال الصٌدلةكتب الومن أهم ، Botanyفً علم النبات  لمفردات األدوٌة واألؼذٌة"

 الذي ٌعد ذخٌرة علمٌة ومرجعا وافٌا.ٌرونً للب

 فً العصور الوسطى النهضة العلمٌة العربٌةأعالم    2.6

 م( :<?->7?) الكندي 
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كان ٌعقوب بن إسحاق الكندي، الملقب بالمعلم األول، أول من برز من فبلسيفة العيرب.  كيان أول مسيلم حياول اسيتعمال 

لكين اهتمامييه ، وماميات الكنيدي متنوعية منهيا الرٌاضيٌات وعليم الفلسيفةفيً دراسية القيرآن. كانيت اهت المينهج المنطقيً

كيان  .فكرته هو الوصول إلى الحقٌقة من جمٌع المصادر ومن شتى اليدٌانات والحضيارات وكانت .الربٌسً كان الدٌن

فيبل  لسيفٌة واحيدةوالف الخط الفكري الربٌسً للكندي خطوة إضافٌة نحو دراسة الفلسفة الٌونانٌة. ٌقيرر الكنيدي أن اليدٌن

 .مإلفا >9علم الفلك ما ٌقرب من  وله فً .وكتابه "رسالة فً الفلسفة األولى" ٌعتبر دفاعا عن الفلسفة .تناقض بٌنهما

 م( <:87-7?@)  ابن سٌنا 

( الملقب بالشٌخ الربٌس صاحب كتاب "القانون فً الطيب" اليذي فضيله العيرب عليى ميا سيواه ألنيه Avicennaابن سٌنا )

المرجيع العيالمً لعيدة قيرون، واعتميدتها  وُكتيب ابين سيٌنا فيً الطيب ظليت والطيب العربيً. ٌن الطيب الٌونيانًٌجميع بي

للتعلٌم حتى أواخر القرن الثامن عشر. كان ابن سٌنا من أعظم الشخصٌات اإلسبلمٌة فيً  جامعات فرنسا وإٌطالٌا أساسا

الخدمات؛ فقد كان أول من اكتشؾ العدٌد من األمراض، كما ابن سٌنا أن ٌقدم لئلنسانٌة أعظم  مٌدان علم الطب. استطاع

ٌعييد أول ميين أرسييى علييم المعدٌيية كالجييدري والحصييبة، ولهييذا فييإن ابيين سييٌنا  كشييؾ طييرق العييدوى لييبعض األمييراض

 .وٌعتبر ابن سٌنا أول من وصؾ عضبلت العٌن الداخلٌة .آرابه الطبٌة أنواعا من السرطانات ؛ كما تناول فًالطفٌلٌات

 .ابن سٌنا جراحا بارعا؛ فقد قام بعملٌات جراحٌة دقٌقة للؽاٌة وكان

 م( :9@-;=?) الرازي أبو بكر 

حٌث ألؾ الموسوعة الطبٌة "الحاوي"  أطباء اإلنسانٌة على اإلطبلق أحد أعظم عالم وطبٌب فارسً، أبو بكر الرازي

وظل المرجع الربٌسً فً أوروبا  م،>9@ فً عشرة أجزاء الذي ٌضم كل المعارؾ الطبٌة منذ أٌام اإلؼرٌق حتى عام

والكتب األخرى: كتاب المنصوري،  .مختلؾ جوانب العلوم كتاب ومقال فً 977عام بعد ذلك التارٌخ. وله  77;لمدة 

ٌُعد أبو ، كما أنه أول من قدم شرحا مفصبل ألمراض مبتكر خٌوط الجراحة  بكر الرازي ورسالة الجدري والحصبة. 

من رواد البحث التجرٌبً   وجراحة العٌون وأمراضها. وكان الرازي الوالدة، واألمراض التناسلٌة،األطفال، والنساء و

  .وراثٌا فً العلوم الطبٌة. وٌعد الرازى أول من قرر أن المرض قد ٌكون

 ( ً7>@-<;?الفراب )م 

وٌعتبره البعض رابدا  الفلسفة،اإلسبلم و تضٌٌق حجم الفجوة بٌن الفٌلسوؾ الملقب بالمعلم الثانً، حاول محمد الفرابً

فً هذا المجال. حاول الفرابً أن ٌجمع بٌن رأي الحكٌمٌن: أفبلطون وأرسطو فً كتابيه "الجميع بيٌن الحكٌميٌن". ٌحتيل 

 .للفارابً أهمٌة خاصة بٌن أعماله "كتاب الحروؾ"

 ًم( 8888-?>87) الغزال 

طبٌعة الخيالق دفعيه إليى التعميق  فًٌع، وبحثه عن الٌقٌن باحث من الطراز الرفصوفً ولً احجة اإلسبلم أبو حامد الؽز

المذاهب الفكرٌة والتوجهات الفلسفٌة. وأعلن فً كتابه "تهافت الفبلسفة" فشل الفلسفة فيً إٌجياد جيواب  فً دراسة جمٌع

والفليك.  فيً المسيابل القابلية للقٌياس والمبلحظية مثيل الطيب لطبٌعة الخالق. وصرح  الؽزاليً أن الفلسيفة ٌجيب أن تبقيى

 ٌظهر الطيابع الصيوفً للؽزاليً جلٌيا فيً كتابيهوللوصول إلى الٌقٌن بوجود الخالق.  طرٌق التصوؾ واختار الؽزالً
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 ومن الكتب المشهورة للؽزالً: "إحٌاء علوم الدٌن"، و"المنقذ من الضبللة"، و"كٌمٌاء السعادة". ."مشكاة األنوار"

 م( <>@-=@?)المسعودي 
إرخ وجؽرافييً، ميين أشييهر العلميياء العييرب، المعييروؾ بهٌييرودوتس العييرب. للمسييعودى كتييب أبييو الحسيين المسييعودي ميي

شهٌرة، منها: "مروج الذهب ومعادن الجوهر فً تحؾ األشيراؾ"، و"المليوك وأهيل اليدٌارات"، و"التنبٌيه واألشيراؾ"، 

المسيعودي رابيد الرحلية عنيد  وٌعتبير .و"سر الحٌاة فً أسرار الطبٌعة"، وله بعض المإلفات فً علم األخيبلق واألنسياب

 هموحيرف قٌمة عن شعوب المناطق التً زارها، فذكر أجناسيهم وصيفاتهم وعياداتهم وقدم معلومات أنثروبولوجٌة ،العرب

 .اإلنسان لكل شعب من الشعوب. أما فً كتابه "التنبٌه واألشراؾ" فقد سبق علماء الؽرب بذكر أثر البٌبة على

 م( :9@-?:?)  الطبري 
 جرٌر الطبري هو مإرخ ومفسر وفقٌه، صاحب أكبر كتابٌن فً التارٌخ والتفسٌر، وٌعتبر أكبر علماء اإلسبلم محمد بن

مطلقا فانفرد بميذهب مسيتقل.  تؤلٌفا وتصنٌفا. تفقه الطبري على الشافعً حتى أصبح من كبار الشافعٌة، ثم أصبح مجتهدا

 .ارٌخ الطبري، وتفسٌره "جامع البٌان" المعروؾ بتفسٌر الطبريأشهر مإلفاته كتاب "تارٌخ األمم والملوك" المعروؾ بت

 كان الطبري، فً تؤرٌخه، موضوعٌا، كما اهتم باإلسناد كثٌرا.

 م( <<:8-;8:7) ابن بطوطة 

فً أطالسها بؤمٌر  المعروؾ بابن بطوطة هو رحالة ومإرخ وقاضً تونسً. تلقبه جامعة كامبرٌدج محمد بن عبد هللا

أطولها  . وكانم( 9>:8->8:9) سنة  <9 ن. قام ابن بطوطة بثبلث رحبلت وقد استؽرق فً مجموعهاالرحالة المسلمٌ

أطول إقامة له فً الهند. وفً هذه الفترة  وكانت ،الرحلة األولى التً زار خبللها معظم نواحً المؽرب والمشرق

اشتهر أخبار رحلته باسم "تحفة  وما حدث فً أثناء إقامته. الناس، عاداتعن  وكل ما عرؾ ،وصؾ كل ما شاهده

 .العالمٌة الكبرىاللؽات معظم النظار فً ؼرابب األمصار وعجابب األسفار" التً ترجمت إلى 

 ًم( 7>?-7?<)الخوارزم 

المؤمون. ساهم الخوارزمً فً الرٌاضٌات، والجؽرافٌا، وعلم  عصرعالم عبقري عاش فً  محمد بن موسى الخوارزمً

فيً القيرن الثيانً عشير انتشيرت أعماليه وأرسى األساس لبلبتكار فً الجبر وعلم المثلثات. ؛ وبطالفلك، وعلم رسم الخرا

واله الميؤمون بٌيت  .فً أوروبا، من خبلل الترجمات البلتٌنٌة، التً كان لها تؤثٌر كبٌر على تقدم الرٌاضٌات فً أوروبا

، وقيد دخليت عليى ""كتاب الجبر والمقابلة ن أهمهاقد ترك العدٌد من المإلفات، م وقبل وفاته كان الخوازرمً .الحكمة

الهنيدي  أعياد الخيوارزمً كتابية الكتياب .إليى اللؽيات البلتٌنٌية Zero والصيفر Algebra إثير ذليك كلميات مثيل الجبير

وقيد عيرض الخيوارزمً فيً كتابيه )حسياب الجبير  .إلٌيه وأضياؾ ،الذي ترجم إلى العربٌية "المعروؾ باسم "السند هند

للمعادالت الخطٌة والتربٌعٌة، فٌعتبر مإسس علم الجبر. وٌعد  كتاب "صورة األرض" أشهر  أول حل منهجًوالمقابلة( 

 الفلكٌة وأكثرها أثرا فً الجؽرافٌٌن. الجؽرافٌا مإلفات

 م( >8?-98<) جابر بن حٌان 

األوربٌٌن باسم  ندالكٌمٌابٌٌن المسلمٌن وأبً الكٌمٌاء. وعرؾ ع جابر بن حٌان شخصٌة عربٌة بارزة ملقبة بشٌخ
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Geber .المعروفة فً مصطلحات الكٌمٌاء باسمها  كانت أهم اإلسهامات العلمٌة لجابر فً الكٌمٌاء، وهو مخترع القلوٌات

ي  التجربة والمعمل فً(Alkali)العربً الكٌمٌاء، فجابر ٌعد من رواد العلوم التطبٌقٌة. تعود شهرة  . وأدخل عنصر 

إن له أكثر من مابتً تصنٌؾ، لكن ضاع أكثرها. ومنها "أسرار الكٌمٌاء"، و"أصول  ٌقال جابر إلى مإلفاته العدٌدة،

البلتٌنٌة فً القرن الثانً عشر. وترجع شهرة جابر إلى أنه أول من  الكٌمٌاء"، و"علم الهٌبة". وقد ترجم معظمها إلى

لتجربة والمبلحظة. وقد كان ٌجري معظم الحقٌقة العلمٌة القابمة على ا أخرج علم الكٌمٌاء من أوهام الشعوذة إلى

 مختبر خاص اكتشؾ فً أنقاض مدٌنة الكوفة فً أواخر القرن الثامن عشر. تجاربه فً

 

 األسئلة للمراجعة 2.7

 ما هً التطورات التً طرأت فً النثر العربً فً العصر العباسً ؟ - أ

 اكتب عن النثر العباسً - ب

 ًابحث تطور الكتابة العربٌة فً العصر العباس - ت

 ما هً خصابص النثر العباسً ؟ - ث

 اكتب عن طبقات الكتاب فً العصر العباسً وأبمتها ؟ - ج

 ما هً فنون النثر فً العصر العباسً ؟ - ح

 ما هً أنواع الرسابل فً العصر العباسً ؟ - خ

 ماذا تعرؾ عن المقامة وخصابصها ؟ - د

 ما هً التوقٌعات ؟ - ذ

 اكتب عن كتاب ألؾ لٌلة ولٌلة ونسبته باألدب العباسً - ر

 ا تعرؾ عن رسابل إخوان الصفا؟ماذ - ز

 من هم الكتاب البارزون فً العصر العباسً؟ - س

 ماذا تعرؾ عن كلٌلة ودمنة البن المقفع ؟ - ش

 ما هً أهمٌة الجاحظ فً األدب العباسً ؟ - ص

 ما هً خصابص كتابة الجاحظ؟ - ض

 ما هً أهم آثار الجاحظ؟ - ط

 من هو ابن كتٌبة وما هً آثاره؟ - ظ

 ماذا تعرؾ عن مقامات الهمذانً ؟ - ع

 ما هو دور الحرٌري فً فن المقامات ؟ - غ

 من الملقب بالجاحظ الثانً؟ - ف

 ما هً آثار الصاحب بن عباد؟ - ق

 من هو القاضً الفاضل؟ - ك

 تطور األدب العربً فً العصر العباسً، ناقش. - ل
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 ابحث عن تطور النهضة العلمٌة فً العصر العباسً - م

 ما هو دور الترجمة فً النهضة العربٌة العباسٌة ؟ - ن

 بٌت الحكمة؟ماذا تعرؾ عن  - ه

 ما هً أهم المإلفات التارٌخٌة للعرب؟ - و

 ؟الوسطى من أشهر الجؽرافٌٌن فً العصور  - ي

 اكتب عن بعض المإلفات الفلسفٌة للعرب - أ أ

 ماذا تعرؾ عن مواقؾ الؽزالً من الفلسفة؟ - ب ب

 ما هً العلوم اإلسبلمٌة ؟ - ت ت

 ؟العلوم اللؽوٌة العربٌة التً تطورت فً العصر العباسً سم   - ث ث

 لخلٌل بن أحمد؟ماذا تعرؾ عن ا - ج ج

 اكتب عن تطور الطب عند العرب - ح ح

 ؟ماذا تعرؾ عن جابر بن حٌان - خ خ

 اكتب عن مساهمات الخوارزمً ؟ - د د

 من هم أعبلم العرب فً العصور الوسطى؟ - ذ ذ
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 الوحدة الثالثة

 م( 9@;8-88<) األدب العربً فً األندلس

   المسلمون فً األندلس 3.1

الولٌد  األموي الخلٌفة فً عهد هـ( 9@) 88< ، فتحها المسلمون عامأٌبٌرٌاشبه جزٌرة  اسم أطلقه المسلمون علىاألندلس 

الذي سمً على اسمه  المضٌق . كان طارق بن زٌاد قابد  موسى بن نصٌر والً شمال أفرٌقٌا. عب ر طارقالملك بن عبد

 حت راٌة اإلسبلم أكثر مناستطاع االنتصار على القوط الؽربٌٌن. ثم ظلت األندلس تومع عدد قلٌل من البربر والعرب، 

الملوك  قوات أمام  ؼرناطة بسقوط هـ( ?@?م )9@;8 انتهى حكم المسلمٌن باألندلس فً عامثمانٌة قرون. 

 :رق العربً والؽرب. عرفت األندلس اإلسبلمٌة ستة عصور سٌاسٌة هًجسرا ثقافٌا بٌن الش وتعد  األندلس الكاثولٌك.

 هـ( ?:8->@) عصر الوالة  

 هـ( 99;-?:8) الدولة األموٌة بقرطبة   

 هـ( =:>-77;) عصر ملوك الطوابؾ  

 هـ( >>>->@;) دولة المرابطٌن  

 هـ( <=>-;9>) دولة الموحدٌن 

 هـ( ?@?->:=)دولة بنً األحمر 

 

 دلساألنفً  األدبفنون 

 فً األندلس العربً الشعر 3.2

وطبٌعة  ،وعن مضمونها ،ٌة، فقد عبر عن قوالب تلك الحضارةاألندلسة العربٌوٌمثل الشعر أحد جوانب الحضارة 

ٌ رات االجتماعٌة فً  ،الصراعات السٌاسٌة ا على الشعراء ً وقفاألندلسلم ٌكن الشعر فً المجتمع . األندلسوالتؽ

ً بسبب تكوٌنه الثقافً القابم على علوم األندلس، فالمجتمع والكتاب والفبلسفةم فً ذلك األمراء المحترفٌن، وإنما شاركه

 لك جعل المجتمع ٌتنفس الشعر طبعاالتً تستثٌر العواطؾ وتحرك الخٌال، كل ذ األندلسة وآدابها، ثم طبٌعة العربٌ

 .وكؤنما تحول معظم أهله إلى شعراء

 اتجاهات الشعر

االتجاه المحافظ الذي ٌهتم بالموضوعات التقلٌدٌة وٌتبع منهج القدماء فً  :إلى ثبلثة اتجاهات ألندلسااتجه الشعر فً 

بناء القصٌدة، وٌحتذي هذا االتجاه نماذج المشرق. ومن أشهر شعراء هذا االتجاه عبد الرحمن الداخل والحكم بن 

المشرق مسلم بن الولٌد وأبو العتاهٌة وؼٌرهما، من دعاة الذي حمل لواءه ب أما االتجاه الثانً فهو االتجاه المحدث.هشام

التجدٌد، الذٌن ثاروا على االتجاه المحافظ، وطرقوا موضوعات جدٌدة بؤسلوب متنوع، خالفوا فٌه طرٌقة القدماء فً بناء 

التجاه الثالث فً األندلس. وا من أشهر رواد هذا االتجاهوعباس بن ناصح القصٌدة. وٌعد الشاعر ٌحٌى بن حكم الؽزال 

إلى  العربًوهو محاولة إلعادة الشعر  ،و االتجاه المحافظ الجدٌد الذي ظهر فً المشرق بسبب تطرؾ االتجاه المحدثه

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%B7%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%B7%D8%A9
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وروحها، ا فً منهج بناء القصٌدة ولؽتها وموسٌقاها وكان هذا االتجاه محافظطبٌعته وموروثه دون جمود أو بداوة. 

فً تمام والبحتري والمتنبً دعابم هذا االتجاه فً المشرق، ومن أعبلم هذا االتجاه  ، وٌمثل أبوولكنه مجدد فً المضمون

 .ابن عبد ربه وابن هانا وؼٌرهماألندلس 

 ًاألندلسأغراض الشعر   3.3 

مختلؾ أؼراض  األندلسعالج شعراء الشعر العربً فً األندلس هً أؼراض الشعر فً المشرق فً األؼلب. أؼراض 

إن طبٌعة ببلدهم وحٌاتهم جعل الشعراء ٌقصرون فً ل والمدح والفلسفة والتصوؾ ووصؾ الطبٌعة. ، منها الؽزالشعر

بعض األؼراض مثل الحماسة والزهد والفلسفة لعدم حاجة الشعراء إلٌها. وبالمقابل فاق شعراإهم شعراء المشرق 

 ؽاثة فً أواخر أٌامهم.العربً فً فنون وصؾ الطبٌعة. وظهر عندهم رثاء الممالك الزابلة وشعر االست

 )الغزل )النسٌب 

ٌة دور إٌجابً فً طبٌعة شعر الؽزل، فهو األندلسً، وكان للحٌاة األندلسالؽزل من أهم األؼراض التً عالجها الشعر 

ً ٌق ٌوجد بٌن الشعراء من اتخذوا  .أوصاؾ المحبوب من البٌبة حوله ؾ عند حدود الوصؾ المادي مستعٌراؼزل حس 

 .ابن زٌدون وابن سهل وابن شهٌد األندلسومن أشهر شعراء الؽزل فً مثل ابن فرج الجٌانً.  مذهباالؽزل العفٌؾ 

 وٌمثل ابن زٌدون قمة هذا االتجاه خاصة فً قصابده إلى والدة بنت المستكفً.

 المدح 

لشاعر التً ٌخلعها ا ، وكان ٌتناول جانبٌن من حٌاتهم، أولهما الصفاتأما شعر المدح فكان موجها إلى األمراء والخلفاء

 األندلسمن أشهر شعراء  .ثم وصؾ لمعاركهم الحربٌة ،نتصارات الممدوح، وثانٌهما اعلى ممدوحه من شجاعة ووفاء

 فً هذا الؽرض ابن حمدٌس وابن هانا وابن زٌدون وابن دراج القسطلً.

 الرثاء 

رابجة، وظل ٌحذو حذو نماذج الشعر المشرقً. فً معناه التقلٌدي فلم ٌكن من األؼراض ال األندلسأما شعر الرثاء فً 

، األندلسً الذي نبعت سماته وأفكاره من طبٌعة االضطراب السٌاسً فً األندلسأما رثاء المدن والممالك، فهو الؽرض 

 ً.األندلسوكان مجال إبداٍع فً الشعر 

 الفلسفة 

ٌُعد مجال إبداع الفلسفة للشعر والشعر للفلسفة، فصوروا الخواطر ال األندلسطوع شعراء  نفسٌة والتؤمبلت الفكرٌة مما 

 فً هذا اللون من الشعر، وتمثل لهذا الؽرض أشعار أمٌة بن عبد العزٌز.

  الزهد 

ثرة ، فقد تفوقوا فٌه على شعراء المشرق من حٌث ؼزارة اإلنتاج وتولٌد المعانً ورسم الصور المإأما شعر الزهد

اللهو والمجون وجهوا طاقتهم الشعرٌة فً آخر أٌامهم إلى ذم حٌاة  األندلسمن شعراء  القوٌة، وٌلفت النظر أن عددا

 ، ومن أشهرهم فً هذا المقام ابن عبد ربه وابن حمدٌس.والدعوة إلى الزهد

 

  الطبٌعةوصف 
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 األندلسً، وتمثل طبٌعة األندلسأؼراض الشعر  أشهراألثر الحاسم فً جعل شعر الطبٌعة من  األندلسوكان لطبٌعة 

ولذلك كان  .بذاته وال ٌمتزج بؤؼراض أخرى ا مستقبلٌعتبر ؼرضوصؾ الطبٌعة بعة الملهم األول لشعرابها. كان الرا

إذ وقؾ نفسه  ،م بٌن هإالء الشعراءً المقد  األندلسالشاعر ابن خفاجة  وٌعد   .ممن وصفوا الطبٌعة األندلسكل شعراء 

 .تدور حولها وجعل أؼراض شعره األخرى ،وشعره على التؽنً بالطبٌعة

 الموشحات

تعد الموشحات أكبر الموشحة هً الصورة الشعرٌة التً منحت األندلس تمٌزا خاصا على الشعر العربً المشرقً. 

حركة تجدٌدٌة فً الشعر العربً، وذلك لحاجة هإالء إلى الؽناء والطرب وبؤسالٌب ومعان جدٌدة تطرب السامع بؤلحانها 

على بحور  الموشح منظومة شعرٌة ٌتمٌز بتعدد القوافً وبخروجه . اخلة إلى القلب مباشرةالجمٌلة وكلماتها الفٌاضة الد

فً الموشح الواحد، وربما ٌكون مإلفا من أربعة عشرا بٌتا على األكثر على  القوافً تنوٌعالشعر العربً المعروفة، أو ب

 فً العربٌة الشاعر األندلسً اتبتدع الموشحأول من ا. وقد ٌزٌد أو ٌنقص عن ذلك ،وزن إٌقاعً ؼنابً معٌن ؼٌر مقٌد

ومن الشعراء المشهورٌن فً الموشحات: نه ابن عبد ربه. إوقٌل أٌضا  ،نه محمد بن حمود القبريإوقٌل ، مقدم الفرٌري

فكثٌرة، فهً مماثلة للقصٌدة العربٌة فً أؼراضها  اتأما أؼراض الموشح ٌوسؾ بن هارون الرمادي وابن ماء السماء.

 .ل والمدح والهجاء والرثاء وؼٌرهاكالؽز

 األزجال

راد، وقد ظهر ألول مرة فً الشعر العربً فً ببلد األندلس. وأول من أنشد وتؽنى به ط  باإلالزجل هو الصوت المتسق 

وانتقل  ،الشاعر العربً األندلسً أبو بكر بن قزمان فً القرن الخامس الهجري. ثم انتشر بعد ذلك بٌن شعراء األندلس

 ،وباألخص فً لبنان وما حوله لتقارب البٌبة األندلسٌة من البٌبة اللبنانٌة جماال ورقة ،ع فً الببلد العربٌة األخرىوشا

 ،والزجل نوع من اإلنشاد العربً القرٌب إلى اللهجة العامٌة أو هو شعر سهل األلفاظ .ولتشابه األجواء الطبٌعٌة بٌنهما

 على أوزان مختلفة. ت األزجالوقد جاء .ؼنابهلسهولته وٌحسبه السامع أنه من اللهجة العامٌة 

 

 :األندلسالعربً فً النثر   3.4

فالتؤثٌر الفكري والفنً بٌن األندلس والمشرق كان متبادال.  .تماثل حالة النثر فً األندلس حالته فً المشرق إلى حد بعٌد

أهم الفنون طرٌقة الشرق النثرٌة.  ؾ األندلسفعر ،ومن ثم اتفق المشرق واألندلس فً طبٌعة الموضوعات واألسالٌب

كان النثر األندلسً فً المرحلة األولى مقصورا  النثرٌة فً األدب األندلسً: الخطابة والرسابل والتصنٌؾ والمقامات.

 على الخطب والرسابل، ثم توسعت أؼراضه، وانزلق شٌبا فشٌبا إلى الزخرفة والصناعة اللفظٌة. 

 ة فً المرحلة األولى جزلة، فصٌحة، مقتضبة، تجري مع الطبع، ثم تنوعت أؼراضها وتسرب : كانت الخطابالخطابة

 إلٌها السجع، ثم انحطت منزلتها.

 كان الترسل فً بدء أمره ذا أؼراض محدودة، ومعان جلٌة، وأسلوب موجز خال من الزخرفة، ثم أصبح فنا الترسل :

احتوى على  الترسل الدٌوانً، والترسل األدبً. الترسل األدبً مستقبل. فكثرت أؼراضه، وتنوعت أسالٌبه، وكان منه

 اإلخوانٌات، والمناظرات، والمناقشات، والقصص الخٌالٌة، والمقامات، والوصؾ لشتى ظاهرات الوجود.
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 ازدهرت حركة التصنٌؾ بعد أن اندفقت على األندلس ثقافة المشرق العباسً، فظهر كتاب "العقد الفرٌد" البن : التصنٌف

  عبد ربه، و"الدخٌرة" البن بسام، و"قبلبد العقٌان" البن خاقان، و"التوابع والزوابع" البن شهٌد.

 

 األعالم فً األندلس  3.5

 ًم( :<@-?:@) ابن هانئ األندلس 

وهو عندهم كالمتنبً عند أهل  ،أشعر المؽاربة على اإلطبلق ،شاعر أندلسً الملقب بـ"متنبً الؽرب"محمد بن هانا 

وفً شعره نزعة إسماعٌلٌة بارزة، فرحل إلى  ،واتهمه أهلها بمذهب الفبلسفة ،ولد بإشبٌلٌة .، وكانا متعاصرٌنالمشرق

ودٌوانه كبٌر، ولوال ما فٌه من الؽلو فً المدح واإلفراط إلى الكفر ثم عاد ابن هانا إلى إشبٌلٌة فقتل.  .أفرٌقٌا والجزابر

ال من متقدمٌهم وال من متؤخرٌهم، بل هو أشعرهم على  من هو فً طبقته: لكان من أحسن الدواوٌن، ولٌس فً المؽاربة

هو شاعر ذو قرٌحة شاعرٌة مزٌجٌة من شجاعة المتنبً ونفسٌة وتعبٌر أبً تمام ومعانً البحتري  اابن هاناإلطبلق. 

اؼة الشعر وفلسفة المعري. فهو شاعر ؼربً حذا حذو شعراء الشرق، لذا فهو شاعر عبقري متفلسؾ بارع فً صٌ

وببلؼة الكبلم. ٌوجد فً شعره المدح والهجاء والرثاء. وقصابد المدح عنده شبٌهة بمدح المتنبً من حٌث بناء القصٌدة 

 وقوة العبارة وؼلبة روح الشجاعة فٌها. فقد اختار األلفاظ الصحراوٌة البدوٌة فً بٌبة جمٌلة. 

 م( 8<87-:877) ابن زٌدون 

شاعر، ووزٌر، وكاتب أندلسً من أهل قرطبة، برع فً الشعر كما برع فً فنون النثر،  أحمد بن عبد هللا بن زٌدون

تمٌزت كتاباته النثرٌة بالجودة والببلؼة، وتعد رسابله من عٌون األدب . حتى صار من أبرز شعراء األندلس المبدعٌن

ضروب الشعر ومختلؾ أؼراضه،  ا أصٌبل متمكنا فً شتىشاعركان وفً النقاد من ٌلقبه "بحتري المؽرب". العربً. 

وكان شعره ٌتمٌز بالصدق والحرارة والبعد عن التكلؾ، كما كان ٌمٌل إلى التجدٌد فً المعانً، وابتكار الصور الجدٌدة. 

ٌحتل شعر الؽزل نحو ثلث دٌوان ابن زٌدون، وٌتمٌز ؼزله بالعذوبة والمعانً المبتكرة التً ال نجد لها مثٌبل عند ؼٌره 

ر.من الشعرا م  ع  اتسم النثر عند ابن زٌدون  ء إال المنقطعٌن للؽزل وحده من أمثال عمر بن أبً ربٌعة، وجمٌل بن م 

بجمال الصٌاؼة، واالعتماد على الموسٌقا، حتى أشبه نثره شعره. ولكن لم ٌصل إلٌنا من آثاره النثرٌة إال بعض رسابله 

، وجعلت منه أبواب قصرها لؤلدباءت والدة ابنة الخلٌفة المستكفً فتح ،األدبٌة. وبعد سقوط الخبلفة األموٌة فً األندلس

ا من أبرز األدباء الذٌن ارتادوا ندوتها، وتنافسوا فً التودد إلٌها. أحب ابن زٌدون وكان ابن زٌدون واحدا. منتدٌا أدبٌ

حب والدة  ابن عبدوس قد وقد أنشد فً حبها الشعر الكثٌر شعرا فٌاضا. فلما علم ابن زٌدون أن متنافسه فً  ،والدة

أرسل رسالة حب إلى والدة، كتب ابن زٌدون إلٌه رسالة على لسان والدة وهً المعروفة بالرسالة الهزلٌة، التً سخر 

منه فٌها. أدت الرسالة إلى سجن ابن زٌدون. ثم تمكن ابن زٌدون من الفرار من سجنه إلى إشبٌلٌة، وكتب إلى والدة 

الرسالة الجدٌة هً رسالة أخرى كتبها الشاعر فً سجنه فً أخرٌات أٌامه، ٌستعطؾ فٌها  .بقصٌدته النونٌة الشهٌرة

 األمٌر أبا الحزم. والبن زٌدون كتاب فً تارٌخ بنً أمٌة سماه "التبٌٌن".

 م( <:88-?>87) ابن خفاجة 

د ابن خفاجة بالوصؾ عاش فً أٌام ملوك الطوابؾ. تفر الذي أدٌب األندلس وشاعرها أبو إسحاق إبراهٌم بن خفاجة
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، فكان أوحد الناس فٌها حتى لقبه أهل األندلس بصنوبري األندلس. وصؾ األنهار والبساتٌنوالتصرؾ فٌه، وال سٌما 

، كان ٌتحدث إلٌها كما ٌتحدث إلى شخص ومزج روحه بروحهافالطبٌعة عند ابن خفاجة هً كل شًء، فقد شؽؾ بها 

، وقد أكثر من صٌػ شعره بؤلوان البٌان مٌزته هً فً الكثرةولعل  ،الطبٌعةذي حٌاة وحركة. فابن خفاجة من شعراء 

 والبدٌع. إلبن خفاجة قطع نثرٌة، تعمد فٌها أسلوب ابن العمٌد والهمذانً من حٌث التزام المحسنات اللفظٌة.

 م( ;<:8-:8:8) لسان الدٌن بن الخطٌب 

فٌلسوؾ وطبٌب وسٌاسً من األندلس. نـُق شت أشعاره على لسان الدٌن أبو عبد هللا بن الخطٌب شاعر وكاتب ومإرخ و

وعرؾ بذي الوزارتٌن:  ،ى معظم حٌاته فً ؼرناطة فً خدمة ببلط بنً نصرقضحوابط قصر الحمراء بؽرناطة. 

متعددة تناول فٌها األدب، والتارٌخ،  ترك ابن الخطٌب آثارا. نفً إلى المؽرب حٌث مات قتبلاألدب والسٌؾ. 

 ومإلفاته تقع فً نحو ستٌن كتاباوالطب، والموسٌقى، والنبات.  ،والرحبلت، والشرٌعة، واألخبلق، والسٌاسةوالجؽرافٌا، 

، منها )اإلحاطة فً تارٌخ ؼرناطة(، و)اإلعبلم فٌمن بوٌع قبل االحتبلم من ملوك اإلسبلم( بٌن مطبوع ومخطوط ومفقود

 فً مجلدٌن، و)اللمحة البدرٌة فً الدولة النصرٌة(.

 م( 7;@-7=?) عبد ربه  ابن 

كان من العلماء المكثرٌن من المحفوظات واالطبلع على أخبار أحمد بن محمد بن عبد ربه كاتب وشاعر أندلسً. 

وهو كتاب جامع لؤلخبار واألنساب واألمثال والشعر والعروض والموسٌقى، وقد  "العقد الفرٌد"أشهر كتبه الناس. 

ن األصمعً وأبو ومع أن ابن عبد ربه كان  عبٌدة والجاحظ وابن قتٌبة وؼٌرهم من أعبلم األدب. استوعب خبلصة ما دو 

شعر شعره الكثٌر من الموشحات. و . ولهإلى األندلس وال إلى أهلها بكلمة عدا نفسهعقد الفرٌد" الفً "لم ٌشر أندلسٌا، 

 خرى.فٌه المدٌح والوصؾ والؽزل والنسٌب وجمٌع أؼراض الشعر األ ،سلس األسلوب ، رقٌق

 م( ?@88-=889) ابن رشد 

( Averroesابن رشد فٌلسوؾ، وقاضً، وطبٌب، وفقٌه، وفلكً، وفٌزٌابً مشهور من قرطبة باألندلس. ٌعد ابن رشد )

فً فهم بعض نظرٌات  وصحح العلماء السابقٌن له كابن سٌنا والفارابً ،اإلسبلم، دافع عن الفلسفة من أهم فبلسفة

شد أنه ال تعارض بٌن الدٌن والفلسفة، وإن كبلهما ٌبحثان عن نفس الحقٌقة، ولكن أفبلطون وأرسطو. ٌرى ابن ر

بؤسلوبٌن مختلفٌن. وقام ابن رشد بالرد على كتاب "تهافت الفبلسفة" للؽزالً فً كتابه المشهور "تهافت التهافت"، وأصر 

قمة  شد التحلٌل الفلسفً ألمور الدٌنعلى عكس الؽزالً على قدرة الفلسفة بإٌصال اإلنسان إلى الٌقٌن. اعتبر ابن ر

مإلفا، من  ?87التدٌن ولٌس منافٌا لمفهوم الدٌن. وأثرت أفكاره بشكل واضح على فبلسفة الؽرب. ٌقال إن البن رشد 

 أهمها: تهافت التهافت، ومناهج األدلة، والكلٌات، والحٌوان، والمجتهد ونهاٌة المقتصد.

 م( 5705-995) ابن شهٌد 

وزٌرا من أعبلم األندلس ومإرخٌها وندماء كان  شاعر وأحد أعبلم األدب األندلسً.شهٌد القرطبً  عبد الملك بن

وله  نه وبٌن ابن حزم الظاهري مكاتبات.فً فنونه، وبٌ بارعاوكان من أعلم أهل األندلس،  ولد ومات بقرطبة. ملوكها.

جمع ما وجد وحانوت عطار، وؼٌر ذلك. اح الشك، وكتاب كشؾ الدك وإٌضالتصانٌؾ البدٌعة، منها التوابع والزوابع، 

  على السنٌن. مرتباله تارٌخ كبٌر ٌزٌد على مابة جزء  من شعره فً دٌوان له مطبوع.
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 م( >?88->887) ابن طفٌل 

ٌمثل ابن طفٌل األب الروحً للنزعة  .أبو بكر بن طفٌل هو فٌلسوؾ وفٌزٌابً ومفكر وقاضً وطبٌب وفلكً أندلسً

 .التربٌة عبر كتابه "حً بن ٌقظان"، والذي حاول فٌها التوفٌق الفلسفً بٌن المعرفة العقلٌة والمعرفة الدٌنٌةعٌة فً ٌالطب

أسرار " عتبر حً بن ٌقظان أول رواٌة فلسفٌة فً األدب العالمً. لم ٌصل إلٌنا من كتبه سوى قصة حً بن ٌقظان أوٌ

 وتدور القصة حول حً بن ،على فلسفة ابن طفٌل هً قصة تشتملوقد ترجم إلى عدة لؽات أجنبٌة. و "الحكمة اإلشراقٌة

 ٌقظان الذي نشؤ فً جزٌرة من جزر الهند منعزال عن الناس. 

 (م 7;89->=88بن العربً ) محًٌ الدٌن 

لقبه أتباعه وؼٌرهم من الصوفٌة بـ"الشٌخ  ،فً األندلس محً الدٌن محمد بن علً بن عربً أحد أشهر المتصوفٌن

ذا ٌنسب إلٌه الطرٌقة األكبرٌة الصوفٌة. كان ابن العربً واحدا من كبار المتصوفة والفبلسفة المسلمٌن على األكبر"، ول

ومن أهم كتبه: تفسٌر القرآن، والفتوحات المكٌة، وترجمان األشواق )دٌوان(، كان كاتبا وشاعرا بارعا. مر العصور. 

 .وشجرة الكون، والٌقٌن، واإلعبلم بإشارات أهل اإللهام

 

 األسئلة للمراجعة =.:

 ما هً العصور السٌاسٌة فً تارٌخ األندلس اإلسبلمً ؟ .5

 الشعر فً األندلس .5

 ما هً اتجاهات الشعر فً األندلس ؟ .0

 ما هً أؼراض الشعر العربً األندلسً ؟ .4

 فً األندلس اكتب عن شعر الطبٌعة  .5

 ماذا تعرؾ عن الموشحات ؟ .6

 ما الفرق بٌن الموشحات واألزجال ؟ .7

 نون النثر فً األندلس ؟ما هً ف .8

 من هم أشهر الشعراء فً األندلس ؟ .9

 من هو ابن هانا األندلسً ؟ .57

 ما هً أهم رسابل ابن زٌدون ؟ .55

 من هو ابن خفاجة ؟ .55

 ماذا تعرؾ عن العقد الفرٌد؟ .50

 اكتب عن فلسفة ابن رشد .54

 ما هً مإلفات لسان الدٌن بن الخطٌب ؟ .55

 اكتب عن حً بن ٌقظان .56

 بً ؟من هو محًٌ الدٌن بن العر .57
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 الوحدة الرابعة

  م( 77?8-7>89) األدب العربً فً العصور الوسطى

 

الممالٌك  ًفً الهجوم المؽولً على بؽداد. ثم أسست الدولة المملوكٌة فً مصر. وبق ?>89سقطت الخبلفة العباسٌة عام 

مانٌٌن فً مصر حتى استمر حكم العثثم  إلى أن استولى العثمانٌون على مصر. <8>8ٌحكمون مصر والشام حتى عام 

وقد اتسم المجتمع العربً فً العصور الوسطى التً تزعمها المؽول والممالٌك  .?@<8الحملة الفرنسٌة على مصر عام 

 .والبربر والعثمانٌون بسمات القلق وعدم االستقرار

  م( 8<88-@7@)الدولة الفاطمٌة 

وأجزاء مين ؼيرب ، الشام، ولٌبٌا، والجزابر، والمؽربالدولة اللفاطمٌة دولة شٌعٌة إسماعٌلٌة، حكمت تونس، ومصر، و

عبٌد هللا المهدي هيو المإسيس للدولية الفاطمٌية  .وصقلٌة، وكان لها أٌضا نفوذ قوي فً شمال السودان ،الجزٌرة العربٌة

ر امتيدت مرحلية العصي .م وبنيى مدٌنية القياهرة @=@فً تونس بشمال أفرٌقٌا. اسيتولى المعيز ليدٌن هللا عليى مصير سينة 

الفتيرة فيً كيل شيًء. كيان للفياطمٌٌن أثير كبٌير فيً التيارٌخ  ه، وسيادت روح التيرؾ فيً هيذأكثير مين قيرنٌنالفياطمً 

 وكانت القاهرة مركز الثقافة. ،اإلسبلمً، حٌث تقدمت العلوم والفنون فً عهدهم

 (م 9;:8-;<88) السلطنة األٌوبٌة 

حكمت الشام ومصر والحجاز وشمال العراق وجنيوب  ،ٌوبًاألٌوبٌة هً سلطنة كردٌة مستعربة أسسها صبلح الدٌن األ

أعلين و ،انتزع صبلح الدٌن األٌيوبً حكيم مصير مين الفياطمٌٌن .فً القرنٌن الثانً عشر والثالث عشر المٌبلدٌٌن الٌمن

بعيد  .<?88 فًللخبلفة العباسٌة. انتصر صبلح الدٌن على الصلٌبٌٌن وفتح القدس  رالخبلفة الفاطمٌة، وتبعٌة مص نهاٌة  

 وفاة صبلح الدٌن، بدأ انحبلل الدولة األٌوبٌة. ومن أشهر األٌوبٌٌن: العزٌز والعادل. 

 (م <8>8-7>89)  الدولة المملوكٌة 

، م7>89سبللة من الجنود التً حكمت مصر والشام والعراق أكثر مين قيرنٌن ونصيؾ قيرن. وفيً سينة الدولة المملوكٌة 

وبٌٌن فيً مصير، وأسسيت دولية الممالٌيك البحرٌية. أسيس الممالٌيك فيً مصير والشيام قتل توران شاه آخر السبلطٌن األٌي

انتهيت  .الممالٌيك البرجٌيةتلتهيا دولية واألولى دولة الممالٌك البحرٌة، : القاهرة دولتٌن متعاقبتٌن وكانت عاصمتهم هً

 . م <8>8عام فً سلٌم األول الدولة المملوكٌة بمصر مع فتح مصر على ٌد السلطان العثمانً 

 (م;9@8-@@89) الدولة العثمانٌة 

ؼربيً آسيٌا و الدولة العثمانٌة إمبراطورٌة إسبلمٌة حكمت أجزاء كبٌرة من آسيٌا الصيؽرى وجنيوب شيرق أوربيا، كانت

قيرون، وامتيدت  التيارٌخ؛ إذ عاشيت أكثير مين سيتة الخبلفة العثمانٌة من أبرز الدول العالمٌية فيً تعد .أفرٌقٌا وشمالً

وٌوؼسيبلفٌا والمجير ورودس  ؽارٌيا ورومانٌيارقعتهيا الجؽرافٌية إليى آسيٌا وأوروبيا وإفرٌقٌيا، وفتحيت بيبلد الٌونيان وبل

احتيل العثميانٌون  .األراضيً األوروبٌية دولة إسبلمٌة تصيل إليى هيذا العميق فيً وألبانٌا؛ فكانت أول وكرٌت وقبرص

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
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 العراق والشام ومصر والحجاز والٌمن والخلٌج العربً والمؽيرب العربيً. فؤصيبح العثميانٌون القيوة الرابيدة فيً العيالم

 .?@<8انتهت الحكم العثمانً فً مصر مع الحملة الفرنسٌة على مصر سنة  .اإلسبلمً

 

 العربً فً العصور الوسطى الشعر 4.1

عراء ؤؼلق الباب فً وجههم، فانكفؤ الشف .من الشعر، لعدم فهم الحكام الشعر فً العصور الوسطىالشعراء ٌتكسب فلم 

رسم الشعراء فً هذه العصور الواقع االجتماعً والسٌاسً الذي  .فؤضحى األدب هواٌة ٌمارسونها أحٌاناعلى أنفسهم، 

عاشه الناس إب ان ذلك، ولكن اهتمام الممالٌك بالجٌش وانصرافهم عن إكرام الشعراء جعل الكثٌر منهم ٌشكو الفقر 

، وكتبوا فً الفنون الشعبٌة، ومع ذلك فقد برز منهم أسرؾ الشعراء فً استخدام العامٌة. وقد أخرىمهن وٌتحول إلى 

فً قصابدهم المقدمة الطللٌة والنسٌب مثبل، ولذا شاع  تظهرفؤنتجت أدبا مختلفا عن العصور السابقة، فلم شعراء أفذاذ. 

، فاستخدموا كل المحسنات نتشرت الصنعة والمبالؽةلفصحى، وافً شعرهم السهولة والوضوح وامتزاج العامٌة با

كثر عدد الشعراء فً هذا العصر كثرة تلفت النظر، ولكن هذه الكثرة العددٌة لم تكن تواكبها إجادة شعرٌة  البدٌعٌة.

متمٌزة. فكان الشعراء المجٌدون قلة. لم تختلؾ موضوعات الشعر فً هذا العصر عن موضوعات العصور السابقة، من 

 .ح وهجاء وفخر وؼزل ورثاء ووصؾ وشكوى وما إلى ذلك، كما وجدت فً هذا العصر موضوعات جدٌدةمد

  خصائص الشعر فً العصور الوسطى

 ضعفت ثقافة الشعراء فً ذلك العصر، وانصرؾ الشاعر عن امتهان الشعر، واتخذه هواٌة وتسلٌة. 

  ؾ تفكٌرا وتعبٌرا. شاعر بالتراث والماضً، ولذلك كان ٌنهج نهج السلالقد ارتبط 

 من أن ٌبدع فكرة، أو ٌجود فً تعبٌر.  لى ألوان المحسنات البدٌعٌة بدالاتكؤ الشاعر ع 

 حاول شعراء هذه العصور أن ٌجدوا فً أسالٌبهم وموضوعاتهم، فانخرطت أسالٌبهم فً مذهبٌن:  

 ًٌدة بالزخرفة اللفظٌة.وقد اعتمد على الصنعة فً محاولة إبراز موضوعاتهم فً ثٌاب جد: المذهب اللفظ 

 .المذهب السهل: وقد اعتنى بالمعانً البسٌطة واأللفاظ المؤلوفة 

 .وتناول الشعر العربً فً هذه العصور جمٌع الموضوعات 

 

  أغراض الشعر فً العصور الوسطى  4.2

 :اضكتب الشعراء فً هذه العصور فً معظم أؼراض الشعر العربً، وأضافوا قضاٌا أخرى، وأهم هذه األؼر

 الممارسة والنضال:  

وهو ؼرض كان له من األهمٌة العظٌمة بسبب صراع المسلمٌن مع الفرنجة والتتار، إذ أن الشعراء حملوا على عاتقهم 

مهمة تحمٌس الجند من أجل النضال، وكانت المعارك التً وقعت بٌن المسلمٌن من جهة والتتار والصلٌبٌن من جهة 

بعضها ٌبكً سقوط الخبلفة، وبعضها ٌدعو إلى الجهاد من أجل استعادتها. وقد صور شعر  ثانٌة مادة حٌة لهذه األشعار،

 الحماسة أحداث ذلك العصر وعب ر عن اآلالم واآلمال.

 المدٌح:  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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المدابح النبوٌة،  :ٌتضمن هذا الؽرض أنواع عدة .الشاعر من ٌتوجه إلٌه بقصابدهٌجد وقد تهافت شعر المدٌح، ولم 

. وقد ذكر عظماء، ومدح األصدقاء واألقرباء. المدابح النبوٌة هً قصابد قٌلت فً مدح الرسول ومدح الحكام وال

 الشعراء معانً لهذه المدابح منها: أخبار الرسول، وصفاته ومعجزاته. من ذلك قصٌدة البردة المشهورة للبوصٌري.

 الرثاء:  

نتج عنها الموت والقتل والتخرٌب، فقد واصل  ،كوما حصل من معار الببلد،التً مرت على  الخطٌرةلؤلحداث  نظرا

 المراثً الخاصة، والمراثً العامة، ورثاء الممالك والمدن. :برز فً هذا الؽرض ثبلثة أنواعوشعراء فن الرثاء، ال

 الغزل:  

حهم. فً مطالع مداب نا بقصابد مستقلة، وجعلوه أحٌاناوهو ؼرض أكثر منه الشعراء فً العصر المملوكً، فؤفردوه حٌ

وتحدث الؽزل عندهم عن وصؾ محاسن الحبٌب،  من مفاهٌم جمالٌة تقلٌدٌة ؼالبا، وقد انطلق شعراء هذا العصر بؽزلهم

 والحدٌث عن زٌارة طٌؾ المحبوب وخٌاله فً المنام والٌقظة.

 الوصف: 

ٌعة وما تحتوي علٌه وقد تناول هذا الؽرض األحاسٌس المربٌة والباطنٌة حٌث وصفوا المعارك وما ٌتعلق بها، والطب

 .والبساتٌن والقصوروالمظاهر المدنٌة كاألسواق 

 الهجاء : 

 .السخرٌة بذلك توالمثالب ومزج بٌة، ورك ز على العٌولبصورته الفردٌة واختفى بصورته القب وقد برز الهجاء

 الخمرٌات والمجون: 

ر فلسفة انهزامٌة تدعوا إلى االستمتاع من التحضر والرقً، وساعد على ذلك انتشا انتشر شرب الخمور، وأصبح نوعا

بإنسان ذلك العصر من تشرٌد وقتل وتدمٌر وخراب. وانتشرت مجالس الخمرة فً الطبٌعة وزال  بسبب ما حل  بالحٌاة 

 .الحٌاء بحٌث تقام هذه المجالس مصحوبة بالرقص والؽناء فً المنازل

 ًمعنى مختلفا فً الح النبوي صبلت، لكنه ٌتخذ مسارا هو ضرب من الشعر الدٌنً، بٌنه وبٌن المدٌ  :الشعر الصوف

وابن  ،مبنى، أما المعنى فٌقوم على الحب اإللهً. وقد عرفت هذه العصور شعراء كبارا متصوفٌن، منهم السهرورديالو

 .وعابشة الباعونٌة، والعفٌؾ التلمسانً، وابن عربً، الفارض

 الحنٌن والشكوى : 

 بب انتشار الفقر والحرمان وتنكر األصدقاء وؼدر الزمان.وقد كثر الحدٌث عن هذا الؽرض بس

 :ًالشعر التعلٌم 

وهو من المنظومات التً قالها العلماء فً علوم الصرؾ والنحو والببلؼة والعروض والمنطق والحدٌث والصرؾ مثل 

 فً النحو والصرؾ. "ألفٌة ابن مالك"

 

  ألوان شعرٌة مستحدثة:
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 ر ولموشح فنا أندلسٌا، أو مستوحى من الشعوب األخرى، إن  شعراء العص: بصرؾ النظر عن كون االموشحات

. وقد كان ابن سناء الملك من اتالوسطى كتبوا الموشحات، وقد كتب الشعراء جمٌع موضوعاتهم على طرٌقة الموشح

  .ونٌةهذا الفن. وممن نظم فً الموشحات ابن نباته وابن دانٌال وابن سودون وابن عربً، وعابشة الباع رواد

 ٌعتمد على اللهجة الدارجة، وقد نشؤ فً أواخر القرن الرابع  ،وهو فن شعبً أكثر قربا للؽناء من الموشح :الزجل

واشتهر به  .وتمٌز بالصنعة ،ثم طار إلى المشرق فً القرن السابع، وشاع فً حفبلت األعراس ،الهجري فً األندلس

 .األمشاطً وصفً الدٌن الحلً 

 رز هذا الفن خبلل الحروب الصلٌبٌة، وإن كانت جذوره أقدم من ذلك، وهو مؤخوذ عن الفرس.وقد ب: الرباعٌات 

 عند العمال العبٌد فً بساتٌن مدٌنة واسط بالعراق. وقد كان هذا اللون معروفا :الموالٌات الشعبٌة 

 :أشهر الشعراء فً العصور الوسطى  4.3

 هـ(. 9==وسكن مدٌنة حماة إلى أن توفً فٌها سنة ) ،هـ(=?>) : شاعر دمشقً الذي ولد فً سنةشرف الدٌن األنصاري

 .هتم بالتورٌةوٌٌبتعد عن التعقٌد،  . كانكان شاعرا وفقٌها، كتب فً المدٌح والؽزل والزهد والتهنبة

  :هـ( ونشؤ فً دمشق ومات فٌها. ارتقً قمة 88=شمس الدٌن التلمسانً شاعر مصري الذي ولد فً عام )الشاب الظرٌف

عذوبته، كتب فً المدح والؽزل والخمرٌات. كان ؼزله تقلٌد للشعراء السابقٌن له. لد األدبً ولقً شعره رواجا المج

 وكان الشاب الظرٌؾ معروفا بالعبث والمجون والؽزل واالهتمام بالبدٌع ومناظر الطبٌعة.

 قه وفاق أقرانه، وكتب فً حلب، وبرع فً األدب وتضل ع فً الفم(  >8:9-=;89)ولد الشهاب  :الشهاب محمود

  ٌعد شعره سجبل النتصارات المسلمٌن على الفرنجة والتتار.وله تصانٌؾ كثٌرة،  .لدواوٌن مصر

 لَّة بالعراق، فنظم الشعر فٌها، حعبد العزٌز بن سراٌا فً مدٌنة الولد الشاعر   م( @;:8-?<89) :لًّحصفً الدٌن ال

  مقسم حسب فنون الكبلم فً أحد عشر بابا. وأصبح شاعرا للدولة األرتقٌة، وله دٌوان شعر

 س . وتوفً فٌها ،فً القاهرةم(  ==:8-<?89)ولد جمال الدٌن محمد بن محمد المصري  :ابن نباتة المصري وتمر 

بالكتابة على أٌدي رإساء الدواوٌن فً القاهرة، وله قصابد فً المدح والرثاء والؽزل والوصؾ والهجاء والتهنبة و 

  أمٌر األدباء فٌها. التعزٌة، وعد  

 

 النثر العربً فً العصور الوسطى   4.4

الصنعة البٌانٌة والبدٌعٌة، واستخدم فٌه على انقسم النثر فً هذا العصر إلى نثر علمً ونثر فنً، فالنثر الفنً اعتمد 

وسهولة األداء،  والنثر العلمً ؼلب علٌه التحرر من الصنعة واالهتمام بوضوح المعانً .السجع واالقتباس والجناس

وقد ظهر إلى جانب ذلك أدب شعبً قارب العامٌة وابتعد عن لؽة القصور. والؽاٌة عند الكتاب فً هذا العصر إبراز 

التساع رقعة الدولة وانتشار العلوم والمعارؾ  نظرا .حولت األدب من مساره الحقٌقًف ،مقدرتهم الفنٌة واللؽوٌة

ابة النثرٌة، وأصبحت الحاجة ملحة سواء أكان ذلك فً دواوٌن الدولة ومراسبلتها أم المختلفة، فقد ازداد االهتمام بالكت

العلمً  اإلنتاجوقد قل   .نحى جدٌدا، وهذا ما جعل االهتمام بهذا الفن ٌؤخذ م  من خبلل انتشار التؤلٌؾ والكتابةكانت 



 - 36 - 

. اشتهر فً هذا العصر مجموعة كبٌرة من إلى القسطنطٌنٌة وامن العلماء انتقل فكري فً العهد العثمانً ألن قسماوال

 الذٌن اهتموا بالنثر وتنافسوا فً تجوٌده للوصول إلى المناصب العلٌا فً الدولة. 

ٌّة فً العصور الوسطى:  أهم سمات الحركة الفكر

  ًؼلبة تٌار العلم الدٌن 

 ظهور تٌار واسع من التصوؾ وامتزاجه بالعلوم الدٌنٌة 

 ة ٌ  ظهر علماء اهتموا بقواعد العربٌة وبٌان الدخٌل من األلفاظ األعجمٌة ، فالعربٌة االهتمام بالعلوم اللؽو

 االهتمام بالعلوم مثل الرٌاضٌات، والفلك، والطب، والكٌمٌاء 

 فظهر مإرخون موسوعٌو المعرفة  ،ازدهار التؤلٌؾ التارٌخً، وسٌادة مدرسة التراجم علٌه 

 ة نشطة فً ببلد الشام ٌ  ومصر بروز حركة أدبٌة عرب

  بتدوٌن رحبلتهم ومشاهداتهم الببلدوهو اهتمام العلماء الذٌن أكثروا من التنقل فً  ،ازدهار أدب الرحبلت 

 

 فً العصور الوسطى فنون النثر  4.5

 تنوعت رسابل الدٌوان بموضوعاتها بٌن رسابل تدور بٌن الملوك والسبلطٌن، وما بٌن  :الكتابة والرسائل الرسمٌة

 . وقد كثرت فٌها المحسنات البدٌعٌة والصنعة .ٌد وتهانًرسابل تهدٌد ووع

 تنوعت موضوعاتها، وترك فٌها عواطؾ الكاتب، وخوانٌات بٌن األدباء والكتاب، وهً رسابل اإل :الرسائل الذاتٌة

وشاركت فً عرض مبكٌات ومضحكات الحٌاة، فكانت رسابل فً وصؾ الطبٌعة ووصؾ مجالس الخمرة، إضافة إلى 

 كوى والعتاب وتبادل الرأي.رسابل الش

 ومن حرب والسٌاسة والمناظرة والمواعظ، وقد كانت لهذه الخطابة مقاٌٌسوقد تنوعت الخطابة بٌن الدٌن وال: الخطابة ،

 أقصر هذه الخطب وأبلؽها خطبة قطز فً أمراء الجٌوش فً مصر حٌن خرج لحرب المؽول فً)عٌن جالوت(.

 على التنمٌق فً أسلوبها تالهمذانً، والتً أخذت تستؽل للوعظ الدٌنً بحٌث ركزالمقامات هً التً بدأها  :المقامات، 

صبلح الدٌن الصفدي وابن الوردي والشاب الظرٌؾ، وقد بقٌت محافظة على  :وحفلت بؤلوان البدٌع. ومن زعمابها

 .الدٌن الخفاجًومن أهم هذه المقامات: المقامة الساسانٌة لشهاب  .طرٌق األوابل باستخدام راوٌة وأقصوصة

 ًوهو كل  ما كتب فً التراجم والرحبلت ووصؾ الرٌاضٌات والطردٌات والخواطر التؤملٌة، وبعضها  :النثر الوصف

 .ٌمٌل إلى البساطة واآلخر إلى الصنعة

 وهً قصص رمزٌة أو متخٌلة ؼاٌتها تنبٌه الناس أو حثهم على النضال أو دعوتهم للتخلص من  :القصص الوعظٌة

 لعز الدٌن عبد السبلم المقدسً(. انحرافاتهم ككتاب )كشؾ األسرار عن حكم الطٌور واألزهارذنوبهم و

 ًوهو ما كتب فً العلوم الطبٌعٌة والطبٌة والرٌاضٌة بؤسلوب واضح، سهل بعٌد عن التكلؾ كما فً كتاب: : النثر العلم

 )حٌاة الحٌوان( للدمٌري.

 تعتمد فً ، وا حول مفاجآت وبطوالت ترسم صورة من صور المجتمع: وهً قصص شعبٌة تدور أحداثه السٌر الشعبٌة

  أسلوبها على السجع مع وصؾ حً للمدن واألرٌاؾ والجبال واألنهار، وتصوٌر واقعً لؤلسواق التجارٌة.
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 بٌن الشعر والنثر هاوقد ظهرت بداٌته فً خٌال الظل من خبلل مسرحٌات ابن دانٌال، وقد تنوعت قوالب :المسرح. 

 

 المؤلفات فً هذه العصورأهم 

 ،استؤنؾ العلماء واألدباء نشاطهم العلمً فً مصر والشام بعد تخرٌب بؽداد، وتعد العصور الوسطى عصر الموسوعات

 :إذ بدأ المتؤدبون فً تجمٌع العلوم فً موسوعات مستقلة من أهمها

 فً علوم القرآن للسٌوطً واإلتقان دا،( مجل?:: فً علوم القرآن والفقه مثل: فتاوى ابن تٌمٌة )المؤلفات الدٌنٌة. 

 لسان العرب البن منظور، والقاموس المحٌط للفٌروز آبادي، وتاج العروس للزبٌدي، وقطر الندى البن كتب اللغة :

 .هشام، وألفٌة ابن مالك، وكتاب المزهر للسٌوطً

 كتب األدب  ً  : المستطرؾ لؤلبشهً، ونسٌم الصبا البن حبٌب الحلب

 تلخٌص المفتاح للقزوٌنً :كتب البالغة. 

 البداٌة والنهاٌة البن كثٌر، مقدمة ابن خلدونكتب التارٌخ :. 

 تقوٌم البلدان ألبً الفداء، وتحفة النظار البن بطوطة :كتب الجغرافٌا والرحالت. 

 

 :أبرز الكتاب فً هذه العصور   4.6

 م( 5595-5550) البوصٌري 

بمدابحه النبوٌة. ولد البوصٌري فً المؽرب األوسط، ثم انتقل إلى محمد بن سعٌد البوصٌري شاعر صنهاجً اشتهر 

مصر. تعد قصٌدته الشهٌرة "الكواكب الدرٌة فً مدح خٌر البرٌة"، والمعروفة باسم "قصٌدة البردة" أهم أعماله. وهً 

حذوها وٌنهجون بٌتا. وقد ظلت تلك القصٌدة مصدر إلهام للشعراء على مر العصور، ٌحذون  567قصٌدة طوٌلة تقع فً 

نهجها. وقد أجمع معظم الباحثٌن على أن هذه القصٌدة من أعجب قصابد المدٌح النبوي إن لم تكن أفضلها، حتى قٌل: إنها 

ا فً الببلد اإلسبلمٌة. . وقد انتشرت هذه القصٌدة انتشارا واسعأشهر قصٌدة مدح فً الشعر العربً بٌن العامة والخاصة

ها دٌوانه الشعري. من قصابده األخرى: القصٌدة "المضرٌة فً ترك البوصٌري عددا كبٌرا  من القصابد واألشعار ضم 

مدح خٌر البرٌة"، والقصٌدة "الخمرٌة"، وقصٌدة "ذخر المعاد"، والمٌة فً الرد على الٌهود والنصارى بعنوان: 

 "المخرج والمردود على النصارى والٌهود"، وله أٌضا "تهذٌب األلفاظ العامٌة".

 

 

 م( :<:8-8:77بن كثٌر )ا 

. من عقٌدتهإسماعٌل بن عمر بن كثٌر فقٌه ومفت ومحدث ومفسر ومإرخ سوري. قد تنازع األشاعرة والسلفٌة فً أمر 

تفسٌر ابن كثٌر من أهم وأشهر ما دون فً التفسٌر المؤثور، وهو فً هذه الناحٌة ٌعتبر . مإلفاته: "تفسٌر القرآن العظٌم"

اب ابن جرٌر الطبري. مع صؽر حجمه وشمول معانٌه، وٌحظى بقبول واسع بٌن الناس خاصة الكتاب الثانً بعد كت

اختار ابن كثٌر أحسن الطرق فً تفسٌر القرآن مثل الرواٌة عن مفسري السلؾ وتفسٌر القرآن بالقرآن وتفسٌر  .وعامة
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اللؽة وعلومها واهتم باألسانٌد ونقدها واهتم كما اهتم ابن كثٌر ب .القرآن بالسنة وتفسٌر القرآن بؤقوال الصحابة والتابعٌن

أ الخلق إلى موسوعة ضخمة تضم التارٌخ منذ بد) "البداٌة والنهاٌة"كتبه األخرى: و .بذكر القراءات وأسباب النزول

 ، و"السٌرة النبوٌة" البن كثٌر، و"جامع السنن والمسانٌد".(القرن الثامن الهجري

 م( 5509-5560) ضٌاء الدٌن بن األثٌر 

كاتب عبقري صنؾ التصانٌؾ المشهورة فً أبو الفتح نصر هللا، المعروؾ بابن األثٌر الجزري، الملقب ضٌاء الدٌن؛ 

وقد امتازت كتابته ثورة فً اإلنشاء األدبً فً عصره، إذ خالؾ  .فن اإلنشاء والترسل، وعلمً المعانً والببلؼة

، وٌقؾ فً وجه ت شاذ ٌحارب طرٌقة القاضً الفاضلصولوسطى بابن األثٌر فً العصور اوقد برز  األسالٌب المتبعة.

ولضٌاء الدٌن من التصانٌؾ الدالة على ؼزارة فضله وتحقٌق نبله، كتابه "المثل السابر فً أدب الكاتب هذه األسالٌب. 

شً المرقوم فً الواومن مإلفاته األخرى:   والشاعر" موسوعة فً مجلدٌن، ولم ٌترك شٌبا ٌتعلق بفن الكتابة إال ذكره.

"الفلك الدابر على المثل السابر"، و"المعانً المخترعة فً صناعة اإلنشاء". وله أٌضا دٌوان ترسل فً حل المنظوم، و

 وكان أخا البن األثٌر علً بن محمد صاحب كتاب "الكامل فً التارٌخ".  عدة مجلدات.

 ( 9?89-8988ابن خلكان )م 

ن أبمة العلمياء فيً اليدٌن، والتيارٌخ، واألدب. وصياحب كتياب "وفٌيات األعٌيان مإرخ وأدٌب أندلسً، م أحمد بن خلكان

ٌعد كتاب وفٌات األعٌان أحيد الكتيب المهمية  .وهو أشهر كتب التراجم، ومن أحسنها ضبطا وإحكاما وأنباء أبناء الزمان"

فيً التيراجم، وكتياب فيً والمتخصصة فً علم التراجم، وهيو ٌعيد مين أهيم المصيادر فيً التيراجم والتيارٌخ، فهيو معجيم 

 علما لمختلؾ األمراء والعلماء. 857قد ترجم فٌه لما ٌزٌد عن التارٌخ ومنه التارٌخ األدبً. 

  م(=7;8-9::8(ابن خلدون 

أنجبتهيا منطقية  ٌعد المفكر العربً عبد الرحمن ابن خلدون واحدا من عظماء الفكر والحضارة، وعبقرٌة عربٌة متمٌيزة

كان عالما موسوعٌا متعدد المعيارؾ والعليوم، ورابيدا مجيددا فيً كثٌير مين العليوم والفنيون، وقيدم الؽرب اإلسبلمً. فقد 

للعالم كله العدٌد من اإلسهامات الحضارٌة والفكرٌة فً جمٌع مجاالت المعرفة اإلنسانٌة. البن خلدون آثيار عدٌيدة، منهيا 

عيرب والعجيم والبربير ومين عاصيرهم مين ذوى السيلطان "كتاب العبر ودٌوان المبتدأ والخبر فً أٌيام ال كتابه المشهور:

األكبر"، و"التعرٌؾ بابن خلدون ورحلته شرقا وؼربا" )ترجمته الذاتٌة(. اشتهر ابن خلدون بكتاب واحد بل بجزء واحد 

 من ذلك الكتاب، أي مقدمة تارٌخه. كتابيه التيارٌخً المسيمى "كتياب العبير" ثبلثية كتيب فيً سيبعة أجيزاء. الكتياب األول

فييً العمييران والملييك والسييلطان والمعيياش والصيينابع والعلييوم ومييا لييذلك ميين العلييل  مشييهور باسييم "المقدميية". هييو كتيياب

واألسباب. أتى ابن خلدون فً المقدمة، بؤبحاث جدٌدة معروفة فً العصر الحيدٌث بعليوم االجتمياع واالقتصياد السٌاسيً 

ٌة وسٌاسيٌة واقتصيادٌة وأدبٌية. ٌعتبير ابين خليدون هيو المإسيس وفلسفة التارٌخ. فمقدمة ابن خلدون خزانة علوم اجتماع

كما ٌسمٌه. وكان مفهوم العمران البشري عنده ٌشمل كل الظواهر سواء  العمران البشري الحقٌقً لعلم االجتماع أو علم

 كانت سكانٌة أو دٌمؽرافٌة، اجتماعٌة، سٌاسٌة، اقتصادٌة أو ثقافٌة. 
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